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1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA 

1.1. LA POBLACIÓ A CATALUNYA  

La població resident a Catalunya a 1 de gener de 2013, segons les dades provisionals,1 és de 7.546.522 perso-

nes, de les quals 1.154.477 són de nacionalitat estrangera (el 15,3% del total, 15,7% el 2012).  

Així, per primer cop des de 1996, s’ha produït un decreixement poblacional que es concreta en 24.386 persones 

menys (el -0,3%). Atenent la nacionalitat s’observa que la reducció poblacional està provocada per un descens de 

les persones de nacionalitat estrangera, atès que el seu còmput registra un descens de 32.302 persones, mentre 

que el nombre de persones de nacionalitat espanyola s’incrementa en 7.916 efectius. Les reduccions de població 

s’han produït en quasi totes les CA de l’Estat espanyol. En nombres absoluts el decreixement més pronunciat ha 

estat a Madrid, amb una pèrdua de 58.668 habitants, seguida de Catalunya, mentre que Melilla és l’única CA que 

creix amb una variació relativa de l’11,8% (1.331 habitants més).    

GRÀFIC V-1. Evolució de la població resident segons nacionalitat. Catalunya 2000-2013* 

6.392.0456.384.1296.353.7666.313.8436.286.1416.260.2886.238.0016.220.9406.170.4736.124.4206.080.409

1.154.4771.186.7791.185.8521.198.5381.189.2791.103.790972.507913.757642.846

382.020181.590

7.546.5227.570.9087.539.6187.512.3817.475.4207.364.0787.210.5087.134.697
6.813.319

6.506.440
6.261.999

2013*2012201120102009200820072006200420022000

Espanyola Estrangera Total

Unitats: nombres absoluts. 

* les dades del padró continu d’habitants de l’1 de gener de 2013 són provisionals. 

** les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Padró continu d’habitants, i de l’INE, per a les dades provisionals 2013. 

Una aproximació més acurada a les dades provisionals mostra que els grups continentals més nombrosos a Cata-

lunya veuen reduïts els seus efectius. Sens dubte, la reducció més acusada es dóna entre les nacionalitats 

d’Amèrica del sud amb 26.066 persones menys, el -9,4%, seguides amb distància de les nacionalitats africanes i 

les comunitàries (5.139 persones i 3.632 persones, l’1,6 i l’1,2%, respectivament). Tot i això, entre els grups que 

incrementen el nombre de residents al territori català hi ha les persones d’alguna nacionalitat d’Amèrica del nord 

o central (1.863 persones més) i de les de les nacionalitats europees no comunitàries (1.334 més). Per països 

destaca el descens en el nombre de persones nacionals d’Equador (-8.567), del Marroc (-3.942), de Colòmbia (-

3.743), de Bolívia (-2.853), de Perú (-2.634), d’Argentina (-2.602) i de Romania (-2.320), mentre que, en sentit 

contrari, destaca l’increment en el nombre de nacionals d’Espanya (7.916), d’Hondures (1.440), de Rússia 

(1.095) i d’Itàlia (754). Cal assenyalar que el descens en el nombre d’efectius de determinades nacionalitats es 

pot deure a diversos factors: als efectes directes d’un retorn o d’una nova trajectòria migratòria cal afegir els efec-

tes resultants d’una naturalització.2  

                                                           
1 Segons les dades provisionals publicades per l’INE i l’Idescat el 22 d’abril de 2013.  
2 L’efecte de les concessions de nacionalitat espanyola provoca que aquestes persones passin a engrossir les xifres estadístiques de les per-

sones d’aquesta nacionalitat i redueixin les xifres dels països de l’anterior nacionalitat. I, tal com es veurà més endavant, els països amb 

nombre més alt de persones a les quals s’ha concedit la nacionalitat espanyola són: Equador, Marroc, Colòmbia, Perú, Bolívia i Argentina.   
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Per demarcacions, a Barcelona hi ha 5.536.152 persones empadronades, amb una reducció de 15.898 perso-

nes. A Tarragona el nombre de persones residents ascendeix a 809.328, fet que suposa una pèrdua poblacional 

de 4.871 persones (el 0,6%), i a Girona, amb 760.516 persones empadronades, la minva ha estat menor, 1.111 

persones. Finalment, a Lleida la població s'ha reduït en 2.506 persones, i el recompte és de 440.526 habitants.  

D’altra banda, enguany es disposa de les primeres explotacions estadístiques del cens elaborat els darrers mesos 

del 2011, que parteixen de la població a 1 de novembre d’aquest any. 

Les dades del cens 20011 indiquen que la població a Catalunya s’eleva fins a 7.519.843 persones, el 18,6% més 

que a l’anterior cens del 2001 (6.343.110). Concretament la diferència suposa en conjunt 1.176.733 habitants 

més, dels quals 818.138 són de nacionalitat estrangera i 358.595 de nacionalitat espanyola.  

La distribució segons la nacionalitat de les persones residents mostra que el nombre d’habitants de nacionalitat 

espanyola és de 6.391.398 persones, mentre que la població de nacionalitat estrangera concentra 1.128.445 

persones, fet que en termes relatius representa el 15% de la població que resideix a Catalunya. El fenomen de la 

immigració ha tingut una evolució molt intensa en la dècada de referència, de tal forma que en l’actualitat una de 

cada sis persones empadronades és de nacionalitat estrangera, quan al 2001 la proporció era del 4,9%. 

A més, l’arribada de persones estrangeres al territori espanyol no ha estat homogènia, ni en la quantia ni en 

l’origen de les persones immigrants, fet que pot repercutir en les necessitats que cal cobrir, les realitats a viure i 

en la definició concreta de les polítiques adreçades a la integració social i laboral. Catalunya absorbeix el 21,5% 

de la població d’altres nacionalitats de tot l’Estat espanyol, on la població estrangera concentra una xifra inferior 

respecte al total, l’11,2%. Pel que fa a l’origen agregat pels grans grups continentals al territori català, convé des-

tacar que les persones procedents del continent americà són les més nombroses (343.756 persones), seguides 

de les nacionalitats europees (338.657, 284.416 de les quals són de la UE) i les africanes (313.295). El nombre 

de persones residents d’origen asiàtic ascendeix a 132.075. Si es fa una desagregació per països s’observa una 

gran diversitat, tot i que el Marroc destaca com el país amb un nombre més gran de residents a Catalunya amb 

diferència (235.335). Val a dir que el 55,1% de les persones residents al territori de nacionalitat estrangera són 

nacionals de 8 països: Marroc, Romania, Equador, Bolívia, Xina, Itàlia, Colòmbia i Pakistan.3 A Espanya la prelació 

segons grups continentals l’encapçalen les persones nacionals d’algun país de la UE (39,7% de la població es-

trangera), seguida de les nacionalitats americanes (29,2%), les africanes (20,2%), les asiàtiques i oceàniques 

(6,7%) i de les de la resta d’Europa (4,2%), mentre que el país amb un nombre més gran d’immigrants és Roma-

nia.4 

Tanmateix, la població es pot analitzar mitjançant un altra via que és el lloc de naixement. En aquest cas 

s’observa que l’evolució a partir de les darreres dades censals mostra una reducció en el pes relatiu de les perso-

nes nascudes a Catalunya i de les persones nascudes a la resta de l’Estat espanyol, pes que, òbviament, es ab-

sorbit pel volum de persones nascudes a l’estranger. En el cas de les persones nascudes a la resta de l’Estat la 

reducció del pes relatiu s’acompanya de xifres absolutes menors.  

TAULA V-1. Evolució del nombre i del pes relatiu de la població resident a Catalunya segons lloc de naixement. 

Catalunya 1991-2011   

Any Catalunya Mateixa comarca Altra comarca Resta de l’Estat Estranger Total 

2011 
4.784.915 3.342.833 1.442.081 1.446.703 1.288.224 7.519.843 

63,6% 44,5% 19,2% 19,2% 17,1% 100,0% 

2001 
4.305.884 3.078.188 1.227.696 1.648.650 388.576 6.343.110 

67,9% 48,5% 19,4% 26,0% 6,1% 100,0% 

1996 
4.165.361 3.063.962 1.101.399 1.752.873 171.806 6.090.040 

68,4% 50,3% 18,1% 28,8% 2,8% 100,0% 

1991 
4.089.710 3.080.393 1.009.317 1.867.758 102.026 6.059.494 

67,5% 50,8% 16,7% 30,8% 1,7% 100,0% 
Unitats: nombres absoluts i percentatges.  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat (1991: Idescat. Cens de població, dades a 1 de març; 1996: Idescat. Estadística de po-

blació; 2001,2011: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE, dades a 1 de novembre).  

                                                           
3 Romania (98.459), Equador (61.176), Bolívia (49.141), Xina (48.565), Itàlia (46.900), Colòmbia (42.176) i Pakistan (40.220).    
4 De les 5.243.747 persones estrangeres residents a Espanya, 798.104 són de nacionalitat romanesa, 773.966 marroquina, 316.756 equa-

toriana, 312.098 anglesa, 250.087 colombiana i 183.626 boliviana. Aquestes sis nacionalitats concentren el 50,1% del total de persones es-

trangeres a Espanya.  
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En el context territorial el creixement poblacional de la darrera dècada ha tingut un signe positiu en totes les de-

marcacions i comarques. Percentualment, Girona i Tarragona són la segona i tercera província respectivament 

que més han crescut a l’Estat espanyol (el 33,0% i el 32,4%).5 En l’àmbit comarcal el Vallès Oriental és la comar-

ca amb un increment més elevat de persones residents (158.088 habitants), seguida del Barcelonès (146.852 

habitants) i el Baix Llobregat (108.833 habitants). En termes relatius les comarques de més creixement han estat 

el Baix Penedès (64,3%), La Selva (45,4%) i l’Alt Empordà (40%). En l’àmbit municipal, els comportaments són 

menys uniformes i, en conjunt, es registren pèrdues de població en el 16,3% dels municipis, és a dir, en 154 dels 

947 municipis catalans. Entre els que sí que guanyen població cal destacar els augments en termes absoluts dels 

municipis de Barcelona (107.129) i de Terrassa (40.631).  

TAULA V-2. Municipis amb un creixement poblacional en nombres absoluts més elevat. Catalunya 2001-2011  

Variació Barcelona Terrassa Lleida 
Sant Cugat 

del Vallès 
Sabadell Girona Tarragona 

Lloret de 

Mar 

 % 7,1% 23,4% 22,4% 40,9% 12,6% 28,4% 17,8% 93,9% 

Absoluta 107.129 40.631 25.084 24.669 23.161 21.234 20.094 19.006 

Unitats: nombres absoluts i percentatges.  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat (cens 2001 i cens 2011). 

Les dades censals també permeten fer una aproximació a la distribució territorial de la població. En general, la 

distribució mostra una alta concentració en grans municipis (de més de 50.001 habitants), que absorbeixen el 

53,9% de la població (55,8% el 2001).  

Entre les diferències respecte al cens precedent s’observa que en aquesta dècada hi ha una reducció del percen-

tatge de població que viu en municipis petits (menors de 2.000 habitants) i un augment de la població resident 

en municipis de grandària mitjana (entre 10.001 i 50.000 habitants). El cas excepcional de Barcelona (únic mu-

nicipi de més de 500.000 habitants) presenta la variació en termes absoluts més alta, però en termes relatius el 

signe positiu que registra destaca per ser dels més baixos. Amb tot, perd pes respecte al conjunt de municipis (el 

2011 concentra el 21,4% de la població catalana, mentre que al 2001 n’era el 23,7%). Els 40 municipis d’entre 

20.001 i 50.000 habitants mostren el creixement percentual més elevat i semblen prendre el relleu a la pèrdua 

de pes relatiu de Barcelona, en tant que guanyen 2,4 punts percentuals.  

TAULA V-3. Distribució territorial de la població a Catalunya segons grandària del municipi. Catalunya 2001-2011 

   
Nombre de 

municipis 
Total % Estrangers 

Variació intercensal (2001-2011) 

  Absoluta Relativa  Pes relatiu 

Total 947 7.519.843 15,0% 1.176.733 18,6% 0,0% 

Menys de 100 hab. 27 1.999 4,2% -280 -12,3% 0,0% 

De 101 a 500 hab. 301 80.347 7,2% -6.859 -7,9% -0,3% 

De 501 a 1.000 hab.  154 111.422 10,5% -3.155 -2,8% -0,3% 

De 1.001 a 2.000 hab. 113 156.886 10,3% -22.216 -12,4% -0,7% 

De 2.001 a 5.000 hab.  142 432.984 10,7% 39.449 10,0% -0,4% 

De 5.001 a 10.000 hab.  89 621.041 11,3% 110.264 21,6% 0,2% 

De 10.001 a 20.000 hab. 58 825.597 14,1% 198.829 31,7% 1,1% 

De 20.001 a 50.000 hab.  40 1.235.234 16,7% 344.692 38,7% 2,4% 

De 50.001 a 100.000 hab.  13 926.101 13,8% 138.757 17,6% -0,1% 

De 100.001 a 500.000 hab.  9 1.517.219 17,0% 270.123 21,7% 0,5% 

Més de 500.000 hab.  1 1.611.013 16,8% 107.129 7,1% -2,3% 

Unitats: nombres absoluts i percentatges.  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat (cens 2001 i cens 2011). 

                                                           
5 Només superades per Guadalajara (47,1%). 
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1.2. ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA: L’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ I EL DESCENS DE 

LA NATALITAT I LA NUPCIALITAT 

L’envelliment de la població 

El cens del 2011 evidencia que la població catalana continua envellint. Sens dubte, aquest no és un procés ex-

clusiu de Catalunya, sinó que afecta tota la UE, tal i com es posa de manifest en la declaració de l’Any europeu de 

l’envelliment actiu i de la solidaritat entre les generacions.6 Algunes de les conseqüències econòmiques i socials 

de l’envelliment poblacional són força evidents i en moltes ocasions es fa referència a la futura necessitat 

d’incrementar la despesa pública, especialment referida al cost de les pensions i de la sanitat, si bé s’hi produiran 

altres incidències sobre l’ocupació, la política fiscal, l’educació i la tecnologia, a més de l’efecte sobre la immigra-

ció i la mobilitat de la població.7  

Gràficament, la superposició de les piràmides poblacionals a partir dels censos 2001 i 2011 mostra de forma 

concloent l’envelliment de la població. L’any 2001 les generacions més nombroses se situaven al voltant dels 25 

anys, mentre que 10 anys més tard se situen al voltant dels 35 anys. Tot i així, a la piràmide corresponent al 

2011 es prou visible un lleu repunt de la natalitat.  

El 2011 l’edat mitjana de la població és de 41,2 anys (39,8 per als homes i 42,6 anys per a les dones), un any 

més que fa una dècada (40,2 anys el 2001) i 3,9 anys més respecte al cens de 1991 (37,3 anys). En aquest punt 

cal tenir en compte que l’arribada massiva de població de nacionalitat estrangera -majoritàriament més jove- ha 

propiciat que l’increment de l’edat mitjana en aquesta dècada hagi estat més suau. Per tant, la composició de la 

població segons la nacionalitat també té impacte en l’anàlisi de l’estructura poblacional en funció de l’edat a Ca-

talunya. Entre els grans grups d’edat les persones residents de nacionalitat espanyola mostren un pes relatiu molt 

més significatiu en les cohorts de més edat. Per contra, les persones estrangeres tenen una distribució més con-

centrada en les franges d’edat més joves.  

D’altra banda, en la piràmide també s’evidencia com la franja d’edat d’entre 60 i 64 anys, aquells que pròxima-

ment abandonaran el mercat laboral per edat, està dotada d’un nombrós grup d’efectius, mentre que la franja 

d’entre 15 i 19 anys, aquells que previsiblement s’incorporaran en els propers anys al món laboral és més reduï-

da. Aquesta relació és la que recull l’índex de recanvi de la població en edats actives que el 2011 se situa en 118 

persones d’entre 60 i 64 anys per cada 100 persones entre 15 i 19 anys (l’any 2001 n’era 85). Territorialment, 

aquest índex mostra un comportament força diferenciat. N’és més elevat a les comarques de la Terra Alta (168), 

el Ripollès (162), el Priorat i les Garrigues (ambdues 150) i el Berguedà (143), mentre que destaca pels seus ni-

vells inferiors al Gironès i al Pla de l’Estany (ambdues 89), a la Segarra (92) i a la Val d’Aran (95). 

La comparativa entre els dos censos posa de manifest l’increment del pes relatiu de la població de 40 a 64 i la 

disminució del pes relatiu de la població amb edats compreses entre els 15 i els 39 anys i entre els 70 i 74 anys. 

Altrament, s’observa com les cohorts d’edat més avançada s’incrementen evidenciant l’envelliment poblacional. 

Aquest fet es tradueix en un lleuger creixement de la taxa de dependència, que és la relació entre la població en 

edats no actives (menors de 16 i més grans de 64 anys) i la població de 16 a 64 anys. La taxa de dependència 

actual (0,45) mostra que per cada persona en edat no activa (menors i jubilats), hi ha aproximadament 2 perso-

nes en edat de treballar (0,42 el 2001).8 En aquest punt cal destacar, com es pot observar al gràfic de la distribu-

ció de la població per grans grups d’edat, que la població inactiva en el cens del 2011 mostra una proporció més 

elevada de persones més grans, en tant que en els any precedents eren els menors de 14 anys els que confor-

maven el grup més nombrós.  

L’envelliment de la població és el resultat de dues tendències paral·leles i ja força estabilitzades: l’augment de 

l’esperança de vida i les taxes de natalitat baixes.  

                                                           
6 “Segons les projeccions d’Eurostat publicades el 2008, l’any 2060 la UE tindrà dues persones en edat de treballar (d’entre 15 i 64 anys) per 

cada persona més gran de 65 anys; la proporció actual és quatre a una. Es calcula que la progressió cap a aquesta situació serà més ràpida 

en el període 2015-2035, quan es jubilin les persones del baby boom.” Proposta de Decisió del PE i del Consell sobre l’Any europeu de 

l’envelliment actiu (2012). COM(2010) 462 final. Brussel·les, 06.09.2010. 
7 Démographie, viellissement actif et retraites: guide de l’Europe social, vol 3. Comissió Europea, 2012. 
8 El càlcul dels indicadors demogràfics es realitza a partir de la informació de l'estructura per edat i sexe de les estimacions de població inter-

censals i postcensals que elabora l'Idescat, així com de la dinàmica dels moviments natural i migratori i de l’explotació censal de les dades re-

ferents a llars i famílies. Els càlculs de l’índex de dependència global –relació de la població major de 64 anys i els menors de 15 anys respec-

te al grup comprès entre ambdues edats- en base a aquestes fonts mostren xifres lleugerament diferents (0,49% i 0,45% respectivament). 
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GRÀFIC V-2.  Estructura de la població segons l’edat i la nacionalitat. Catalunya 1981-2011 

Piràmide poblacional segons el cens 2001 i el cens 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE (cens 2001 i 

cens 2011). 
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2011 de l’INE). 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE (cens 2001 i cens 2011). 

L’esperança de vida en néixer ha augmentat considerablement els darrers anys, especialment en el cas dels ho-

mes. L’any 2011 és de 79,5 anys en el cas dels homes i 85,3 anys en el de les dones, mentre que només deu 
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anys enrere n’eren 76,5 anys per als homes i 83,3 anys per a les dones (3 i 2 anys més, respectivament, que el 

2001). D’acord amb les condicions de mortalitat actuals, una persona que tingui més de 65 anys espera viure 

una mitjana de 18,6 anys, si és home, i 22,7 anys si és dona.   

La baixada de la natalitat 

L’indicador conjuntura de fecunditat ha anat disminuint progressivament des de 1975, moment en el qual 

s’estimava una fecunditat de 2,86 fills per dona, malgrat algunes fluctuacions provocades en gran part per 

l’arribada de dones estrangeres. El 2011 el nombre mitjà de fills/es per dona és de 1,43, si bé es redueix a 1,30 

en el cas de les dones de nacionalitat espanyola i augmenta a 1,72 en el de les dones de nacionalitat estrangera. 

En qualsevol cas les xifres se situen per sota de la taxa de 2,1 infants per dona que són necessaris per garantir 

una renovació generacional.  

Al mateix temps, el nombre de naixements vius s’ha reduït per tercer any consecutiu, consolidant el canvi de ten-

dència respecte de la primera dècada del segle XXI. Els naixements registrats a Catalunya el 2011 són 80.867, el 

3,8% menys que el 2010.  

La taxa bruta de natalitat (naixements per cada 1.000 habitants) disminueix i és de 10,9‰. Per comarques, el Gi-

ronès (13,42‰), l’Alt Penedès (12,31‰) i Osona (12,27‰) han estat les que han registrat el valor més elevat, 

mentre que la Terra Alta i l’Alt Urgell han registrat els valors més baixos (6,91‰ i 7,57‰, respectivament). 

El comportament diferenciat segons la nacionalitat de la mare també es fa palès en el nombre de naixements 

vius. El 2011 la proporció de naixements de mare estrangera assoleix el 28,0%, si bé és inferior al de l’any prece-

dent (29%). En nombres absoluts, s’han registrat 22.611 naixements de mare estrangera, el 33,7% dels quals 

corresponen a mares de nacionalitat marroquina (7.621). Els segueixen els naixements de mares romaneses 

(6,5% del total), xineses (5,4%), equatorianes (4,9%, bolivianes (4,2%) i pakistaneses (3,8%).9 El descens de nai-

xements es registra amb més intensitat en el cas de les mares estrangeres amb una reducció del 7,3%, mentre 

que en les dones de nacionalitat espanyola la disminució és del 2,3%.    

GRÀFIC V-3. Evolució del nombre de defuncions i de nascuts vius segons la nacionalitat de la mare. Catalunya 

2002-2011 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. Moviment natural de la població.  

Un dels aspectes que mostren més clarament l’evolució demogràfica catalana és l’edat mitjana a la maternitat, 

que continua la tendència ascendent fins als 31,3 anys (31,1 el 2010), potenciada per un creixement dels nai-

xements de mares de 35 anys i més (+3,9%), mentre que la natalitat es redueix en les edats inferiors, especial-

                                                           
9 En nombres absoluts fa referència a: de mares romaneses (1.466), xineses (1.232), equatorianes (1.114), bolivianes (951) i pakistaneses 

(848%). 
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ment en el grup de mares de 20 a 24 anys (-10,7%).10 Aquesta xifra situa Catalunya en els mateixos nivells que Ir-

landa, Itàlia, Liechtenstein i Suïssa, països tots ells amb edats mitjanes a la maternitat superiors als 31 anys.  

A més dels naixements, les adopcions internacionals constitueixen una via d’increment dels efectius poblacionals 

en les franges inferiors de la piràmide poblacional. Catalunya és un dels països amb una llarga tradició en adop-

ció a l’estranger. El 2002 el nombre d’adopcions ascendia a 1.056, si bé el 2005 va augmentar a 1.419. A partir 

d’aquest any les adopcions disminueixen notòriament fins a arribar a les 614 del 2011. Pel que fa als països 

d’origen dels infants destaca Rússia (265 infants), la Xina (89), Etiòpia (78) i Mali (57). El nombre de sol·licituds 

presentades també ha disminuït a 827 a tota Catalunya; s’han emès 891 certificats d’idoneïtat i s’han tramés 

582 expedients d’adopció.  

En matèria d’adopcions cal fer esment de les adopcions d’infants de Catalunya que requereixen d’un pas previ 

que és l’acolliment preadoptiu. El 2011 s’han presentant 599 sol·licituds d’adopcions, xifra que mostra de nou un 

descens (689 el 2010 i 730 el 2009). El nombre d’adopcions d’infants de Catalunya ha estat de 141 (121 el 

2010 i 143 el 2009).  Els acolliments preadoptius han estat 648, mentre que els acolliments simples en família 

aliena de caire provisional han estat 924.11  

Entre els aspectes analitzats en relació a la natalitat destaca l’estat civil12 de les mares, que, a més, fa palès el 

canvi demogràfic i social de la població a Catalunya. La proporció d’infants nascuts fora del matrimoni configura 

una evolució de trajectòria ascendent, del 36,6% el 2011 (35,2% el 2010 i 22,3% el 2001). En general aquesta 

tendència positiva pot tenir relació amb un augment de les parelles de fet com a forma de convivència, als efec-

tes de la fecunditat adolescent i a l’increment de la maternitat en solitari, entre d’altres.13 En qualsevol cas es 

tracta d’un fenomen molt interessant, més si el comparem amb altres països del nostre entorn. En aquest punt 

s’observa com es tracta d’una proporció que allunya Catalunya de països mediterranis com Grècia (7,3%), i 

l’apropa progressivament als centreeuropeus com Àustria o Finlàndia (amb valors al voltant del 41-42%).14  

El descens de la nupcialitat 

Amb tot, 2 de cada 3 nadons neixen en el sí d’una unitat matrimonial i, per tant, el retard en la nupcialitat té con-

seqüències en la natalitat. El retard en la nupcialitat es configura amb una trajectòria progressiva en el temps i fa 

patent la transformació de la societat catalana. El 2011 l’edat mitjana al matrimoni s’estableix en 35,4 anys per 

als homes i 33,8 per a les dones, si bé pel que fa al primer matrimoni l’edat disminueix lleugerament (33,1 anys i 

31,8 anys, respectivament). Aquestes xifres suposen un increment de al voltant de 4 anys respecte de les obser-

vades fa una dècada, tot i que el que sí que tendeix a reduir-se és la diferència d’edat entre els cònjuges al primer 

matrimoni (1,3 anys).15  

A més de l’edat del cònjuges al matrimoni, l’anàlisi de la nupcialitat posa de manifest el canvi del model social 

tradicional i de la composició de la societat. Aquest fet es pot observar sota el paraigües de cinc variables més: el 

nombre de matrimonis entre persones del mateix sexe, l’estat civil anterior al matrimoni, el nivell d’instrucció dels 

cònjuges, el tipus de celebració i la nacionalitat dels cònjuges.  

                                                           
10 L’edat mitjana a la maternitat de les dones de nacionalitat espanyola és de 32,2 anys i la de les de nacionalitat estrangera, 29,31 anys. Les 

estadístiques d’Eurostat mostren que l’edat mitjana a la maternitat de la UE-27 és de 30 anys, mentre que a la zona euro (17 països) és de 

30,6 anys. Els països amb una edat mitjana inferior són Bulgària i Romania, ambdós amb 27,1 anys.   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tps00017&plugin=1 
11 Acolliment preadoptiu: mesura de protecció al menor desemparat, com a pas previ per a l'adopció, acordada quan aquest és objecte de 

maltractaments físics o psíquics i quan els seus pares o tutors estan privats de la pàtria potestat, bé perquè renuncien als drets i deures inhe-

rents a la seva condició, o bé per determinació de l'autoritat judicial. 

Acolliment simple: mesura de protecció al menor desemparat acordada quan hagi de ser separat de la seva llar o entorn familiar. Pot ser con-

fiat a una persona o a una altra família o bé a un centre públic o col·laborador a fi de substituir, provisionalment, el seu nucli familiar natural. 
12 La classificació segons estat civil de la mare només permet diferenciar entre els fills nascuts dins del matrimoni (dones casades) o fora del 

matrimoni (dones no casades: solteres, vídues, separades o divorciades). 
13 Els naixements de mares adolescents, amb edat inferior als 18 anys, comparativament amb les xifres registrades en altres edats de les ma-

res, no són molt significatius. El 2011 hi ha hagut 436 naixements de mares menors de 17 anys, mentre que el 2010 van ser 434 i el 2009 

n’eren 521. D’altra banda, es desconeixen les dades sobre els naixements en el si de les parelles de fet i sobre la maternitat en solitari. En 

aquest darrer cas, l’única aproximació possible s’obté a partir de la Memòria del Departament de Benestar i Família que mostra que durant el 

2011 s’han lliurat 12.231 títols de família monoparental. Aquesta xifra, tot i que en procés ascendent, resta encara molt allunyada del nom-

bre de títols de famílies nombroses lliurats, que ha estat de 35.789, si bé les estadístiques del Departament de Benestar i Família mostren 

que els títols en vigor el 4r trimestre de 2011 ascendeixen a 92.624. 
14 En l’extrem superior es trobarien Bulgària, Noruega o Suècia, amb el 56%, el 55% i el 54,2%, respectivament, de naixements fora del ma-

trimoni.  
15 L’any 2000 l’edat mitjana al matrimoni era de 31,3 anys per als homes i 28,9 per a les dones, i pel que fa al primer matrimoni de 29,8 anys 

i 27,8 anys, respectivament. L’any 2000 la diferència d’edat entre homes i dones al primer matrimoni era de 2 anys (1,3 el 2011) i la diferèn-

cia d’edat per al conjunt de matrimonis era de 2,4 (1,6 el 2011).  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tps00017&plugin=1
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A Catalunya s’han registrat 25.832 matrimonis, fet que suposa 3,5 matrimonis per cada 1.000 habitants (5,1 el 

2000). Els matrimonis de diferent sexe registrats són 24.883, mentre que els del mateix sexe són 949 (3,7% del 

total). El comportament entre una i altra tipologia és diferent perquè, mentre que aquests darrers mostren un 

augment respecte a l’any precedent del 7,6%, els del diferent sexe disminueixen el 5,4%. En conjunt el nombre de 

matrimonis ha disminuït el 5,4% i continua el curs descendent que es va iniciar el 2008.  

Entre els matrimonis de persones de diferent sexe cal fer una referència a l’estat civil anterior al matrimoni dels 

cònjuges. En general, es constata una reducció en el nombre de celebracions en qualsevol del casos, si bé la in-

tensitat en funció de l’estat civil anterior no és la mateixa.16 El tipus de matrimoni més freqüent té lloc quan els 

dos cònjuges són solters (71,5% del total), si bé enguany s’ha reduït el 5,0%. El percentatge de matrimonis en se-

gones (o subsegüents) núpcies per al menys un dels cònjuges, tot i que es detecta un lleuger descens, absorbeix 

el 28,5% del conjunt de matrimonis (28,7% el 2010). L’evolució d’aquest tipus de matrimonis és molt simptomà-

tica, si és té en compte que l’any 2000 representaven el 13,9% del total.   

D’altra banda, s’observa una gran tendència a formar parelles entre persones amb un nivell educatiu equivalent 

(67,4% dels matrimonis) i els darrers anys, com a conseqüència de l’increment formatiu en les dones, són menys 

freqüents les bodes en què les dones tenen un nivell educatiu inferior al dels homes. L’any 2011 destaca que el 

18,8% dels matrimonis estan compostos per dones amb un nivell d’instrucció superior al de l’home i en el 13,6% 

els homes tenen un nivell educatiu superior al de les dones.17   

Un altre aspecte que ha sofert una gran variació en la darrera dècada és el tipus de celebració escollida pels con-

traents. El tipus de celebració prioritària pels cònjuges de diferent sexe, com ja passava els darrers anys, és 

l’exclusivament civil, que amb 19.367 matrimonis constitueix el 77,8% del total (37,1% el 2001). Tot i això, mos-

tra un descens del 4,4%, amb 900 bodes menys. La disminució de les celebracions pel ritu catòlic ha estat del 

9,3% menys, i amb 5.330 absorbeixen el 21,4% del total (62,4% el 2001). Els matrimonis contrets amb celebra-

cions d’altres religions continuen sent els menys nombrosos (185), tot i que enguany han augmentat lleugera-

ment (35 matrimonis més).  

Finalment, el canvi en la composició demogràfica de la població té el seu reflex en el nombre de matrimonis de 

persones de diferents nacionalitats. El nombre de bodes en què ambdós cònjuges són de nacionalitat espanyola 

concentra el 72,3% dels matrimonis (17.992). Les celebracions en què almenys un dels cònjuges té nacionalitat 

estrangera, el 21,7% (5.390) i aquelles on els dos cònjuges són estrangers, el 6,0% (1.501). Si es comparen 

aquestes xifres amb les registrades l’any 2000 s’observa un canvi important en la nupcialitat perquè aleshores 

les proporcions eren de 93,9%, 5,4% i 0,7%, respectivament.    

Paral·lelament a la disminució de la nupcialitat, s’observa una reducció en les ruptures matrimonials, fet que re-

presenta el 5,2% menys (1.074 menys). Aquest declivi té el seu origen l’any 2007, coincidint amb l’inici de la crisi 

econòmica, tot i que cal tenir en compte que l’any 2010 a Catalunya va haver un augment del nombre de ruptures 

del 6,8%.  Desagregades les dades de les ruptures (19.727), es constata que corresponen prioritàriament als di-

vorcis (18.931 divorcis, el 93,9% de les ruptures), en menor proporció a les                                                                                                                    

separacions (1.172) i, en darrer terme a les anul·lacions (24). L’evolució respecte a l’any precedent no ha estat 

d’igual intensitat en tots els casos. Pel que fa als divorcis, el seu nombre ha disminuït en el 4,9% (957 menys); les 

separacions, en el 9,7% (126 menys). Per contra, les anul·lacions han augmentat el 60,0% (9 més).   

Els grans trets característics dels divorcis són que el 74% d’ells són consensuats, que en el 43,2% dels casos cor-

responen a matrimonis d’una durada inferior a 10 anys (seguits del 29,4% dels de durada de més de 20 anys), 

que en un de cada tres l’edat dels cònjuges oscil·la entre els 40 i els 49 anys (36,3% per als marits i 34,7% per a 

les dones) i que en el 50,8% dels casos la demanda es presentada per ambdós cònjuges.  

Un altre aspecte rellevant en l’anàlisi de les ruptures és el referit als divorcis amb fills menors d’edat o depen-

dents. En aquest cas cal tenir en compte que en el 44,4% dels casos de divorci no procedeix pensió alimentària 

per fills menors d’edat o dependents, però quan procedeix, la paga el pare en el 79,9% dels casos. En el 47,3% 

dels casos de divorci no procedeix custòdia, però quan procedeix, es manté prioritàriament la custòdia de la ma-

re. Concretament, la custòdia la té la mare en 7.142 divorcis, dels 9.775 divorcis on sí procedeix; en 2.014 divor-

cis és d’ambdós i en 526, del pare. L’extensió de les custòdies compartides està marcada per un creixement acu-

sat alhora que recent, així mentre que el 2010 concentraven el 16,6% del total el 2011 ja absorbeixen el 20,6%. 

El 2007, primer any amb dades estadístiques disponibles, la proporció de custòdia compartida n’era del 5,8%.  

                                                           
16La reducció més pronunciada en els matrimonis entre dones solteres i homes divorciats o vidus (-10,1%). 
17 L’any 2009 un 19,2% dels nous matrimonis estaven formats per dones amb un nivell d’instrucció superior al dels homes, mentre que en un 

13,6% dels casos els homes tenien un nivell superior. 
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El darrer eix del moviment natural el constitueix la mortalitat. Tot i que en el procés d’envelliment de la població 

són més determinants la caiguda de la natalitat i de la fecunditat, el descens de la mortalitat és un altre factor 

que hi influeix. A més, en virtut del descens de la mortalitat, la població catalana ha elevat la seva expectativa de 

vida en néixer, fet que propicia un increment més accelerat en els trams d’edats avançades.  

A Catalunya el 2011 la mortalitat ha augmentat lleugerament (59.586 defuncions, 575 més que el 2010), mal-

grat que en termes generals s’observa que els darrers cinc anys les xifres fluctuen al voltant de les 59.500 defun-

cions, fet que mostra una certa estabilització en el nombre. Entre els homes una de cada dues defuncions 

(48,2%) es produeix en la forquilla d’edat entre els 76 i els 89 anys mentre que en les dones l’edat s’ajorna i 

s’estreta la forquilla d’edat, entre els 82 i els 92 anys (48,4% de les defuncions de dones). D’altra banda, el 2,1% 

de les defuncions han estat de persones de nacionalitat estrangera residents a Catalunya (1.258 morts, 39 

menys que el 2010).18 

La taxa bruta de mortalitat (defuncions per cada 1.000 habitants) és de 8,01‰, lleugerament superior a la del 

2010 (7,92‰). Per comarques, el Priorat (14,17‰), el Ripollès (13,89‰) i el Pallars Jussà (13,44‰) han estat 

les que han registrat el valor més elevat, mentre que la Val d’Aran i el Vallès Oriental han registrat els valors més 

baixos (6,38‰ i 6,49‰, respectivament).  

El nombre de defuncions de nadons menors d’un any ha estat de 229, fet que marca un lleuger augment de la ta-

xa bruta de mortalitat infantil (2,83‰). Tot i l’ascens, en aquest cas les millores tècniques i sanitàries, entre 

d’altres, que han provocat el descens de la taxa són molt remarcables, perquè l’any 2000 n’era del 3,48‰.   

1.3. TENDÈNCIES MIGRATÒRIES: L’AUGMENT DE L’EMIGRACIÓ I LA REDUCCIÓ DE LA 

IMMIGRACIÓ 

L’evolució demogràfica no es pot veure exempta dels efectes produïts per les tendències migratòries. Els movi-

ments migratoris recents es caracteritzaven, fins fa dos anys, per una arribada intensa en el ritme i extensa en el 

nombre de població d’origen estranger. Així, durant la primera dècada del segle XXI Catalunya s’ha configurat com 

un territori de destinació de la immigració.  

L’esdeveniment singular que això ha suposat té conseqüències en diversos àmbits. A nivell demogràfic ha supo-

sat un increment poblacional sense precedents, bé sigui per l’arribada directa de persones d’altres nacionalitat o 

per les taxes de natalitat més elevades d’aquesta població. A més, com les persones nouvingudes tenen una mit-

jana d’edat inferior a la població de nacionalitat espanyola, s’ha produït un rejoveniment de la població resident al 

territori català. A nivell econòmic cal destacar un augment de les afiliacions a la Seguretat Social amb el conse-

qüent augment de les recaptacions fiscals, tot i que alguns experts acadèmics assenyalen una possible distorsió 

del mercat laboral, especialment entre els llocs de feina de baixa qualificació o en determinats sectors on la con-

centració de població estrangera és superior (construcció, hostaleria, servei domèstic, etc). Entre les conseqüèn-

cies socials cal destacar l’increment de la diversitat cultural, religiosa i lingüística, entre d’altres.   

Però aquest procés immigratori s’ha vist truncat a partir de la crisi econòmica i financera del 2008, moment a 

partir del qual s’han generat dos tipus de processos. En primer lloc, contràriament al que se suposava no s’ha 

produït un retorn massiu de persones immigrades als seus països d’origen, sinó que moltes d’elles resten al país 

a l’espera que la situació millori, inicien processos de naturalització i/o de reagrupament familiar. Fins i tot, les 

mesures impulsades des del govern per incentivar aquest retorn voluntari s’han mostrat poc efectives, amb resul-

tats molt per sota dels esperats. I, paral·lelament, es pot identificar un nou flux migratori, si bé en aquest cas és 

d’emigració de persones des de Catalunya a altres destinacions. Per tant, les noves tendències migratòries sem-

blen pronosticar un canvi de cicle en tant que paulatinament augmenta l’emigració mentre que la immigració 

s’estabilitza i la població estrangera ja resident al territori endega processos de retorn o de naturalització.  

                                                           
18 El 2011 destaquen les 226 defuncions de persones d’alguna de les nacionalitats europees (103 d’elles són de persones de nacionalitat 

francesa, 83 d’Itàlia i 80 del Regne Unit) i les 177 de nacionalitat marroquina. Aquests dos grups concentren el 40,2% del total de defuncions 

de persones d’altres nacionalitats a Catalunya.  



CAPÍTOL V 

14 

GRÀFIC V-4. Evolució de les variacions interanuals de la població estrangera (immigrada) i de la població es-

panyola resident a l’estranger (emigrada). Catalunya 2009-2013 

-32.302

927

-12.686

9.259

17.402
14.93914.509

12.398

2012-2013*2011-20122010-20112009-2010

Població immigrada Població emigrada

Unitats: nombres absoluts. 

*: les dades del Padró continu d’habitants de l’1 de gener de 2013 són provisionals. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu d’habitants i del Padró d’habitants residents a l’estranger (PERE).  

Ara bé, en l’anàlisi de les dades estadístiques cal tenir en consideració que les adquisicions de nacionalitat espa-

nyola tenen com a conseqüència una menor visibilitat de la població estrangera en les estadístiques basades en 

la nacionalitat de les persones. Tal i com s’analitzarà més endavant al llarg del 2011, s’han atorgat 28.603 con-

cessions de nacionalitat per residència a Catalunya i, malgrat la petita davallada d’aquest any, es manté una ten-

dència ascendent els darrers anys.19 

Aquest fet es posa de manifest en què una gran part de la població espanyola resident a l’estranger, el que 

s’anomena població emigrada, va néixer a l’estranger (el 59,1% del total de residents a l’estranger l’1 de gener 

del 2013), fet que pot implicar en alguns casos un cicle migratori més complex,  iniciat amb una immigració prè-

via, una naturalització posterior (adquisició de nacionalitat espanyola) i la culminació del procés migratori amb el 

retorn al país d’origen o la sortida a altres destinacions. Igualment, l’assimilació a les persones autòctones fa que 

aquest fet s’hagi de tenir en compte en l’anàlisi del moviment natural (natalitat, mortalitat i fecunditat) i dels pro-

cessos immigratoris. Al marge de l’arribada de nouvinguts i nouvingudes, entre la població de nacionalitat estran-

gera ja resident al territori la naturalització provoca una reducció d’efectius estrangers, amb el conseqüent aug-

ment dels de nacionalitat espanyola, fet que no és el resultat d’un procés migratori o d’un augment de la natalitat, 

respectivament.    

Tot i així, l’anàlisi de les dades estadístiques desagregades en funció de la nacionalitat permet una aproximació a 

la població estrangera des de diverses fonts estadístiques basades en aquesta variable -Padró continu 

d’habitants, registres ministerials d’estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor, registres 

civils entre d’altres- i amb elles poder fer, en determinats casos, una comparativa o un estudi més acurat.  

Immigració 

La població estrangera resident a Catalunya l’1 de gener del 2012 ascendeix a 1.186.779 persones, el 15,7% del 

total (dades definitives del Padró continu d’habitants). La desagregació continental mostra que la població 

d’origen europeu és la més nombrosa, amb 367.193 persones inscrites al Padró (el 30,9%), seguida molt a prop 

per les nacionalitats americanes (353.330, el 29,8%).20 El tercer grup migratori està compost per les nacionalitats 

africanes que, amb 322.673 persones, concentren el 27,2%, mentre que les distàncies s’allunyen en el grup de 

les nacionalitats asiàtiques (124.792 persones, el 12,0%). El Marroc manté la seva preeminència com a naciona-

litat més nombrosa, atès que amb 239.218 persones concentra el 20,2% de les persones estrangeres residents 

a Catalunya; en segon lloc se situa Romania (106.030, el 8,9%) i, en tercer lloc, Equador (59.453, el 5%). Amb 

tot, les nacionalitats estrangeres més freqüents varien en funció de la comarca, així com la proporció de població 

estrangera sobre el conjunt d’habitants de la comarca com es pot observar a la taula següent. 

                                                           
19 A més, a la fi del 2013 el nombre de concessions de nacionalitat augmentarà considerablement de resultes de la resolució de les 425.00 

sol·licituds pendents de tramitació al Ministeri d’interior al juny del 2012, que van entrar en el Pla intensiu de tramitació d’expedients de naci-

onalitat per residència. Cal tenir en compte que a Espanya se’n registren 100.000 sol·licituds anuals, segons dades del Ministeri de Justícia.  
20 Els recomptes del padró continu d’habitants difereixen lleugerament dels analitzats en el cens. Per aquest motiu, la prelació entre els grups 

continentals més nombrosos és diferent (en el cens el nombre de persones del continent americà era més nombrós que el d’origen europeu). 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292379428544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDatos_adicionales.pdf
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TAULA V-4. Distribució comarcal de la població estrangera, principals nacionalitats i pes relatiu d’aquestes nacio-

nalitats sobre el total de la població d’altres nacionalitats resident a la comarca. Catalunya 2012 

 

Població 

estrangera 

% sobre 

estrangers 

% sobre  

població  
Principals nacionalitats i pes relatiu (%)  

Catalunya 1.186.779 100 15,7 Marroc 20,2 Romania 8,9 Equador 5,0 

Alt Camp 6.199 0,5 13,7 Marroc 38,3 Romania 18,2 Ucraïna 5,3 

Alt Empordà 39.743 3,4 28,1 Marroc 28,3 França 12,9 Romania 6,8 

Alt Penedès 12.939 1,1 12,2 Marroc 46,9 Perú 4,7 Equador 4,5 

Alt Urgell 2.839 0,2 13,3 Portugal 27,0 Marroc 9,2 Romania 7,5 

Alta Ribagorça 695 0,1 16,4 Romania 37,0 Marroc 15,0 Equador 10,2 

Anoia 11.332 1,0 9,5 Marroc 43,3 Romania 11,6 Xina 3,0 

Bages 22.465 1,9 12,1 Marroc 39,1 Romania 12,7 Xina 4,0 

Baix Camp 36.673 3,1 19,0 Marroc 31,2 Romania 17,1 Colòmbia 3,8 

Baix Ebre 17.583 1,5 21,2 Marroc 24,8 Romania 24,7 Regne Unit 7,4 

Baix Empordà 28.970 2,4 21,7 Marroc 37,0 Romania 9,3 Regne Unit 4,7 

Baix Llobregat 92.017 7,8 11,4 Marroc 25,0 Romania 7,3 Equador 6,7 

Baix Penedès 15.503 1,3 15,3 Marroc 41,6 Romania 10,3 Itàlia 4,4 

Barcelonès 404.972 34,1 18,0 Pakistan 9,1 Equador 7,5 Marroc 7,4 

Berguedà 3.816 0,3 9,3 Marroc 33,7 Romania 21,5 Equador 5,9 

Cerdanya 3.036 0,3 15,9 Bulgària 22,3 Portugal 12,2 Romania 10,2 

Conca de Barberà 2.658 0,2 12,6 Romania 30,4 Marroc 29,2 Ucraïna 8,1 

Garraf 23.534 2,0 16,0 Marroc 14,8 Romania 9,4 Regne Unit 8,8 

Garrigues 2.683 0,2 13,3 Romania 52,3 Marroc 20,7 Bulgària 3,6 

Garrotxa 8.346 0,7 14,9 Índia 16,2 Marroc 13,1 Xina 12,1 

Gironès 38.478 3,2 20,9 Marroc 25,2 Hondures 12,9 Romania 9,0 

Maresme 53.137 4,5 12,2 Marroc 30,1 Gàmbia 5,7 Itàlia 5,1 

Montsià 15.584 1,3 21,6 Romania 44,6 Marroc 14,5 Equador 3,4 

Noguera 7.067 0,6 17,6 Romania 35,4 Marroc 21,5 Senegal 6,8 

Osona 21.960 1,9 14,2 Marroc 46,1 Ghana 7,8 Romania 5,4 

Pallars Jussà 1.984 0,2 14,1 Marroc 20,7 Romania 20,2 Bulgària 13,8 

Pallars Sobirà 1.090 0,1 14,6 Romania 41,9 Portugal 9,2 Brasil 6,6 

Pla d'Urgell 7.350 0,6 19,7 Romania 37,7 Marroc 23,5 Senegal 6,1 

Pla de l'Estany 5.016 0,4 15,9 Marroc 25,9 Gàmbia 18,1 Romania 11,0 

Priorat 1.271 0,1 12,8 Romania 32,7 Marroc 27,8 Regne Unit 6,9 

Ribera d'Ebre 4.062 0,3 17,0 Marroc 23,3 Romania 21,7 Regne Unit 21,3 

Ripollès 2.290 0,2 8,7 Marroc 42,1 Romania 10,7 Colòmbia 6,5 

Segarra 6.267 0,5 26,8 Romania 28,4 Ucraïna 21,6 Marroc 13,9 

Segrià 40.997 3,5 19,5 Romania 28,3 Marroc 17,7 Algèria 4,4 

Selva 37.493 3,2 21,6 Marroc 13,7 Romania 12,7 Índia 7,0 

Solsonès 1.841 0,2 13,5 Marroc 42,6 Romania 27,1 Ucraïna 3,9 

Tarragonès 48.287 4,1 19,2 Marroc 25,8 Romania 11,2 Colòmbia 6,4 

Terra Alta 1.767 0,2 13,9 Romania 56,8 Regne Unit 7,0 Pakistan 6,7 

Urgell 6.838 0,6 18,5 Marroc 30,7 Romania 29,3 Ucraïna 6,6 

Val d'Aran 2.011 0,2 20,0 Romania 33,5 Marroc 9,7 Algèria 8,5 

Vallès Occidental 102.762 8,7 11,4 Marroc 26,1 Equador 8,2 Bolívia 6,4 

Vallès Oriental 43.224 3,6 10,7 Marroc 25,8 Bolívia 8,2 Senegal 7,2 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, explotació estadística dels padrons. 
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En el conjunt de Catalunya hi ha representades 160 nacionalitats, si bé les 16 nacionalitats amb major presència 

concentren el 71,0% de la població estrangera.21  

Respecte a l’1 de gener del 2011 s’observa un increment molt lleu de 927 persones, el 0,1% més. Per interpretar 

aquesta xifra cal tenir en compte els fluxos d’entrada i de sortida de les persones estrangeres al territori, el cre i-

xement derivat de la natalitat analitzat en l’apartat anterior i la naturalització. 

Entre els fluxos d’entrada cal considerar l’entrada ordinària al territori i els processos de reagrupament familiar, 

que alhora reflecteixen l’assentament de la població estrangera al territori.  

Segons les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a Catalunya resideixen 1.238.815 persones estran-

geres amb certificat de registre o targeta de residència en vigor a 31 de desembre de 2012, fet que la situa com 

la CA amb un nombre més elevat de persones estrangeres (absorbeix el 22,9% del total de l’Estat espanyol).22 Del 

total de residents al territori català, a 789.791 persones se’ls aplica el règim general (el 28,7% del total d’aquest 

règim a l’Estat espanyol) i a 449.024, el règim comunitari (el 16,9% de l’Estat espanyol).23 El predomini a Catalu-

nya de persones residents de tercers països (el 63,8% dels residents a Catalunya) només se supera per la Comu-

nitat de Múrcia (73,5% del seu total) i, encara que per sobre, l’apropa a Melilla (62,5%) i al País Basc (60,0%), 

mentre que a la resta de CA la distribució està més equilibrada entre els dos règims.24  

Amb aquesta font estadística es pot observar un altre tret característic de la població estrangera a Catalunya, el 

que se’n deriva del temps de permanència, és a dir, de l’assentament al territori. Segons les dades ministerials, el 

75,1% de les persones del règim general, fet que correspon a 593.182 persones, porten més de cinc anys, atès 

que ja estan en disposició d’una autorització de residència de llarga durada, i l’11,6% (91.955) porten més de 

tres anys, amb una autorització de residència de segona renovació. Tot i així, hi ha 72.413 persones que pràcti-

cament acaben d’arribar i disposen d’una autorització de residència inicial que s’obté el primer any.25  

En relació amb el reagrupament familiar, les dades mostren que a la fi de l’any 2012 hi ha un total de 74.230 au-

toritzacions de residència concedides amb motiu de la reagrupació familiar. Val a dir que, des del 2009, moment 

en què apareixen les dades desagregades per aquest motiu, hi ha una estabilització en les xifres que les situa per 

sobre de les 70.000 autoritzacions en vigor a la fi de l’any, malgrat que presenten petites fluctuacions (76.362 a 

la fi del 2011, 70.495, el 2010 i 73.082, el 2009). Tot i això, la tendència que s’observa en el nombre de 

sol·licituds presentades és de caire descendent.26 

Concretament, pel que fa a les sol·licituds presentades, les dades de la Delegació del Govern a Catalunya indi-

quen que el 2011 (darreres dades disponibles) s’ha registrat un 28% menys de peticions per reagrupament fami-

liar que el 2010. El 2011 hi ha 14.834 sol·licituds de reagrupació presentades; el 71,0% d’elles van ser aprova-

des (10.533). La tendència descendent ja es va iniciar l’any 2008 i des d’aleshores ha anat disminuint progress i-

vament.27 En conjunt, s’han acceptat sol·licituds de 69 nacionalitats, si bé les més majoritàries són del Marroc 

(2.444), el Pakistan (1.402), la Xina (997) i l’Índia (784), països que concentren el 53,4% del total. Respecte al 

2012 les dades facilitades pel Departament de Benestar Social i Família plantegen un nou descens en el  nombre 

per cinquè any consecutiu. Aquest any s’han presentant 9.586 sol·licituds de reagrupament familiar d’estrangers 

residents a Catalunya (-35,4%), tot i que el percentatge de resolució favorable s’incrementa fins al 93,7% (8.985 

                                                           
21 Les 16 nacionalitats més freqüents al territori català són: Marroc, Romania, Equador, Bolívia, Xina, Itàlia, Pakistan, Colòmbia, França, Perú, 

Argentina, República Dominicana, Alemanya, Brasil, Regne Unit i Senegal.  
22 Li segueix Madrid, amb 915.177 residents estrangers. Andalusia i València s’apropen als 700.000, representant aquestes quatre comuni-

tats el 65,6% del total de persones estrangeres a Espanya. La resta de CA se situen per sota dels 280.000 persones estrangeres.  
23 El règim comunitari és el règim jurídic d’estrangeria que s’aplica als nacionals de països comunitaris i dels països de l’AELC, així com als 

seus familiars i als familiars d’espanyols/es que siguin nacionals de tercers països. El règim general s’aplica a les persones de nacionalitats 

dels tercers països, excepte que per motius parentius els hi sigui d’aplicació el règim comunitari.  
24 Val a dir que les CA de Madrid, Navarra i La Rioja mostren valors lleugerament superiors de persones del règim general, però més propers a 

l’equitat (54,5%, 56,6% i 54,7%). Andalusia i Cantàbria quasi presenten l’equilibri total (50,9% i 50,0%). A la resta de CA la proporció de per-

sones del règim general és inferior a la de règim comunitari.  
25 Comparativament amb les altres CA s’observa que percentualment la proporció de persones amb residències de llarga durada és una situ-

ació estesa a tot l’Estat espanyol. A Canàries, València, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra, La Rioja, Ceuta i Melilla tenen proporcions de 

persones amb autoritzacions de residència de llarga durada superiors al 75%. Si l’anàlisi es fa en nombres absoluts s’observa que Catalunya 

és la CA amb un nombre més elevat d’aquest tipus d’autorització (593.182), seguida de lluny per Madrid (355.839), València (219.406) i An-

dalusia (211.423).  
26 Les estadístiques del MEYSS presenten les autoritzacions de residència a 31 de desembre de 2012, però no una desagregació de les altes 

i baixes produïdes al període. Per tant, cal assenyalar que, a més de les altes produïdes d’acord a les sol·licituds concedides al període, es po-

den produir baixes, bé sigui per finalitzar la vigència de la targeta concedida sense haver estat sol·licitada i/o concedida una renovació o per 

l’obtenció d’una autorització de residència independent (pels fills/es que han assolit la majoria d’edat o pel cònjuge reagrupat quan disposa 

de mitjans econòmics suficients o perquè el cònjuge ha estat víctima de violència de gènere o com a conseqüència de la mort de la persona 

que reagrupa), a més de les persones que han sortit del país i que evidentment no cursaran sol·licitud de renovació.  
27 El 2007 es van gestionar 43.752 sol·licituds i des d’aleshores han anat disminuint. 
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s’han resolt favorablement, mentre que 601 han estat desfavorables). El 2012 hi ha una diversificació més alta 

de les nacionalitats, atès que se’n computen 87, i a la gradació dels països amb un nombre més alt de sol·licituds 

de l’any precedent cal incloure Bolívia per assolir el 53,7% del total.28  

Pel que fa al perfil de les persones reagrupades, les dades del 2011 assenyalen que es tracta de persones joves 

(dos de cada tres té menys de 20 anys),29 que en el 50,8% dels casos són fills/es menors o discapacitats i en el 

45,6% són cònjuges o parelles de fet de la persona reagrupant.  Aquestes realitats tenen conseqüències directes 

sobre l’estructura demogràfica, sobre el mercat laboral i sobre diversos serveis públics (serveis socials, sanitat, 

educació, entre d’altres). 30 

Juntament amb les persones estrangeres ja residents al país, la joventut de les persones nouvingudes amb motiu 

del reagrupament ajuda a mantenir la tendència rejovenidora de la població. D’altra banda, els infants reagrupats 

s’integren en el sistema educatiu català. Val a dir que l’alumnat estranger en el seu conjunt concentra el 13,1% 

de l’alumnat a Catalunya en el curs 2011-12, sent Amèrica i el Magreb les zones d’origen majoritàries. Ara bé, en 

l’anàlisi de l’evolució de l’alumnat estranger que s’observa a la següent taula, cal tenir en compte que si bé anu-

alment s’incrementa el nombre d’alumnes d’origen estranger no sempre és conseqüència de noves arribades, si-

nó que en alguns casos és l’efecte d’un retorn a uns estudis que prèviament havien estat abandonats.31   

TAULA V-5. Alumnat estranger segons la zona d’origen. Catalunya, curs 2008-209 a curs 2011-12 

  

 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Variació 

interanual 

% c. públic 

2010-2011 2011-2012 

Total 155.023 155.845 161.710 166.133 2,7% 83,5% 84,0% 

UE 21.029 20.879 21.798 23.189 6,4% 84,0% 84,1% 

Resta d'Europa 6.707 6.755 7.050 7.489 6,2% 72,6% 76,8% 

Magreb 40.690 42.891 47.369 51.288 8,3% 81,7% 88,6% 

Resta d'Àfrica 7.587 8.383 9.144 10.118 10,7% 78,2% 86,8% 

Amèrica 66.130 63.261 59.423 55.425 -6,7% 88,0% 81,9% 

Àsia i Oceania 12.880 13.676 16.363 18.622 13,8% 68,4% 78,3% 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

(1) el nombre total d’alumnes del curs 2010-2011 inclou 61 alumnes dels quals no consta el país.  

(2) les dades inclouen l’alumnat d’educació infantil, primària, especial, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i su-

perior.  

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

Entre les variables que provoquen una reducció en els recomptes estadístics  de la població estrangera segons 

nacionalitat es troben el retorn als països d’origen i els processos d’adquisició de nacionalitat espanyola.  

Respecte a les persones que decideixen retornar als seus països d’origen o bé que inicien una nova trajectòria 

migratòria, és a dir, que suposen un flux migratori de sortida, no es coneixen les xifres exactes, únicament es dis-

posa de les dades de les persones que s’acullen als programes de retorn voluntari que, com es veurà a continua-

ció, es mouen en xifres molt discretes. 

El Programa de retorn voluntari d'immigrants des de Catalunya (PreviCat) s'adreça a les persones estrangeres 

immigrades residents a Catalunya que, a causa de trobar-se en situació de vulnerabilitat social i econòmica, volen 

retornar al seu país d'origen. Al llarg del 2012 s’han tramitat 414 expedients de retorn voluntari, dels quals 111 

han estat aprovats i han previst el retorn de 248 persones, malgrat que 9 persones van renunciar a viatjar per di-

                                                           
28 Països amb un nombre més gran d’expedients amb resolució favorable el 2012: Marroc (2.014), Bolívia (848), Pakistan (779), la Xina (632) 

i l’Índia (553). 
29 Concretament, 2.994 són infants de menys de 10 anys  i 2.991 són persones joves d’entre 10 i 20 anys. La resta de persones reagrupades 

es distribueixen en la franja d’edat d’entre 21 i 30 anys (2.229) i les d’entre 31 i 40 anys (1.221), perquè a partir d’aquesta edat les xifres es 

redueixen considerablement. 
30 En matèria laboral cal destacar que l’autorització de residència per reagrupament familiar del cònjuge i fills/es en edats laborals permet 

treballar sense haver de fer cap altre tràmit administratiu. Per aquest motiu es duen accions dins del Programa de reagrupament i treball (9 el 

2011) que promou cursos de formació sociolaboral arreu de Catalunya per a persones reagrupades, especialment dones i joves en edat de 

treballar. Aquestes 9 accions del 2011 han ofert una mitjana de 114 hores de formació teòrica i una mitjana de 60 hores pràctiques. En total, 

hi ha hagut 149 alumnes inscrits que, a més de la formació laboral, també han rebut formació de 65 hores en llengua catalana. 
31 Vegeu l’apartat «Educació» d’aquesta Memòria.  
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versos motius. El 71,5% de les 239 persones que han retornat pertanyen a un dels quatre països següents: Xile 

(62 persones), Bolívia (50), Argentina (30) i Hondures (29). Entre els expedients gestionats la composició familiar 

no és extremadament determinant, atès que els de dos o més persones absorbeixen el 53,6% i els individuals el 

46,4%. On sí que hi ha diferències notòries és en la província de residència de les persones retornades, ja que en 

el 72,3% són de Barcelona, demarcació seguida amb força distància de Tarragona (16,0%) i de Girona (10,1%), 

més si es té en compte que aquests percentatges són diferents a la distribució de la població estrangera per pro-

víncies (66,7% Barcelona, 13,7% Girona, 12,6% Tarragona i 6,9% Lleida).  

Tal i com ja s’ha esmentat, la naturalització de la població estrangera té com a conseqüència una menor visibilitat 

de les persones d’origen estranger en les anàlisis basades en la variable de la nacionalitat, alhora que posa de 

manifest una voluntat d’assentament al territori.32 Val a dir que, com es pot observar en el gràfic 5, els processos 

de concessió de nacionalitat espanyola per residència presenten una evolució progressiva, malgrat petites fluctu-

acions queprevisiblement continuaran els propers anys.   

GRÀFIC V-5. Concessions de nacionalitat espanyola per residència 

Evolució. Catalunya 2002-2011 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

   Principals nacionalitats. Catalunya 2008-2011 
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Concretament, al llarg del 2011 s’han atorgat 28.603 concessions de nacionalitat espanyola per residència a Ca-

talunya, una de cada quatre de les concedides a tot l’Estat. El 70,4% de les persones nacionalitzades tenen entre 

25 i 54 anys. La majoria de nacionalitzacions són de persones que acrediten dos anys de residència (66,5%), se-

guides de les residències superiors a 10 anys (13,4%), dels nascuts a Espanya (12,1%) i dels matrimonis amb un 

espanyol o espanyola. Aquesta proporció fa preveure que els països amb més concessions siguin en conjunt de 

l’Amèrica del Sud i del Centre, països que absorbeixen el 70,8% de les concessions. La desagregació de les prin-

cipals nacionalitats amb concessions de nacionalitat es pot observar al gràfic anterior, que també mostra la xifra 

agregada de les concessions dels darrers 4 anys.33  

                                                           
32 El 2012 aquests processos de concessió de nacionalitat espanyola per residència han estat acompanyats d’una forta polèmica. L’alta con-

centració d’expedients sense resoldre al Ministeri de Justícia, 425.000 al mes de juny (segons nota de premsa del Ministeri 02.04.2013), va 

provocar la posada en marxa d’un Pla intensiu de tramitació que s’inicia el 25.06.2012 amb la subscripció d’un Acord d’encomanda de gestió 

al Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya per col·laborar amb el propi Ministeri en la realització 

material d’actes de tramitació dels expedients de concessió de nacionalitat per residència. Posteriorment, es produeix la publicació de la Ins-

trucció de 2 d’octubre de 2012 de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre determinats aspectes del Pla intensiu de tramitació 

dels expedients d’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència (BOE núm. 247, de 13.10.2012). Aquesta darrera Instrucció provoca 

un requeriment del Departament de Benestar Social i Família al Ministeri de Justícia perquè la retiri o la modifiqui, atès que entra en contra-

dicció amb la Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, aprovada pel Parlament català, i vulnera 

l’article 138.1 de l’EAC. A més, obvia els informes d’integració que poden tramitar les CA gràcies als canvis introduïts a l’article 63 de la Llei 

del Registre Civil, mitjançant la disposició cinquena de l’última reforma de la Llei orgànica d’estrangeria (la instrucció només cita 

l’Administració general de l’Estat, a través del Registre Civil, i el Col·legi de Registradors).     
33 Tot i que en l’anàlisi es recullen els darrers quatre anys, segons l’Informe Rutes i dinàmiques migratòries entre els països d’Amèrica Llatina 

i el Carib (ALC) i entre la ALC i la UE 2012 de la International Organization for Migration (IOM), es calcula que 100.000 persones nascudes a 

Argentina,  97.000 a l’Equador, 89.000 a Veneçuela i 78.000 a Colòmbia compten ja amb la nacionalitat espanyola”. A més, a l’informe 

s’estableix que, segons les dades 2010, el 28% dels ciutadans de la UE que vivien en la regió de l’Amèrica Llatina i el Carib, més de 350.000 

persones, eren espanyols/es, i entre ells la majoria eren joves fonamentalment homes, solters i amb estudis de ciències socials o enginyeria.  



 

19 

MEMÒRIA  

SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  

CATALUNYA 2012 

Emigració  

Segons el Padró d’habitants residents a l’estranger (PERE),34 el nombre de ciutadans a l’estranger l’1 de gener de 

2013 és de 203.250 persones, de les quals 120.053 van néixer a l’estranger, el 59,1% (57,9% el 2012). El nom-

bre de ciutadans nascuts a Catalunya i residents a l’estranger és de 67.058 i el de nascuts a altres CA és de 

15.162.  

GRÀFIC V-6. Població de nacionalitat espanyola resident a l’estranger amb darrera inscripció al Padró d’un 

municipi català. Catalunya 2010-2013 

Població nascuda a Catalunya, potencialment activa i resident a l’estranger segons nivell formatiu declarat. Ca-

talunya 2012 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Idescat. 

Població resident a l’estranger segons país de destinació (2013). Catalunya 2010-2013 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat i de l’INE. 

Els principals països de residència a l’estranger són França, Argentina, Andorra, Alemanya, Mèxic,Veneçuela i Su-

ïssa, que tenen cadascun d’ells més de 10.000 ciutadans i ciutadanes de nacionalitat espanyola. Aquests set pa-

ïsos concentren el 54,5% de les persones residents a l’estranger (56,2% el 2012). En conjunt, l’agrupació de pa ï-

sos segons els continents de destinació mostra una clara polarització, atès que una de cada tres persones escull 

un país de l’Amèrica del sud (37,5% del total) i una altra la resta de països de la UE (32,5%).35  

                                                           
34 El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que 

tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a 

Catalunya. 
35 L’afluència de persones europees als països de l’Amèrica Llatina també s’explica a l’informe Rutes i dinàmiques migratòries entre els paï-

sos d’Amèrica Llatina i el Carib (ALC) i entre l’ALC i la UE 2012 de la International Organization for Migration (IOM). En el text s’assenyala que 

s’ha “detectat un marcat increment en la migració d’europeus cap a l’Amèrica Llatina i un marcat descens en el nombre de llatinoamericans 
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La variació interanual en nombres absoluts suposa un increment de 17.402 persones més respecte del 2012 

(+9,4%), 12.427 de les quals són nascudes a l’estranger (+11,9%). Aquest fet fa pressuposar que es tracta de 

persones d’origen estranger que, tot i haver obtingut la nacionalitat espanyola, han decidit retornar als seus paï-

sos o iniciar un nou procés migratori. A més, destaca que percentualment augmenten més les emigracions de 

persones inscrites a les demarcacions catalanes, però nascudes a altres CA, el 33,5% (3.804 persones més), 

mentre que les persones nascudes a Catalunya presenten un increment en nombres absoluts i relatius inferior 

(1.209 persones, l’1,9% més). L’anàlisi per països de destinació mostra un increment percentual més elevat de 

les migracions a l’Equador (44,3%, 1.305 persones), Bèlgica (22,2%, 1.063 persones), Xile (18%, 1.105 perso-

nes), Colòmbia (17,9%, 489 persones) i Perú (17,8%, 455 persones). En nombres absoluts augmenten més les 

emigracions a França (2.230 persones) i a Argentina (1.393 persones).  

En el moment d’elaboració d’aquesta anàlisi, les dades del PERE més detallades corresponen a l’1 de gener de 

2012, quan el nombre de residents a l’estranger ascendeix fins a 185.848, el 8,7% més que l’any precedent 

(14.939 persones més). D’aquestes persones, 94.111 viuen al mateix país on van néixer (el 50,6%), mentre que 

65.791 (el 35,4%) van néixer a Catalunya i ara viuen a l’estranger.  Val a dir que la proporció de persones nascu-

des a Catalunya en el total de residents a l’estranger ha disminuït (-1,4%). La majoria de les persones residents a 

l’estranger consta que van estar inscrites en algun municipi del Barcelonès (105.652 persones, el 58,6%).  

Si es té en compte el lloc de naixement s’observen algunes diferències entre les destinacions. Les persones nas-

cudes a Catalunya escullen prioritàriament els països europeus per fixar la seva residència (59,8% dels casos), 

seguits dels països sud-americans (21,6%), mentre que els ciutadans nascuts a l’estranger mostren una alta pre-

dilecció pel continent americà (62,3%) i, en segon terme, per l’Europa comunitària (24,5%). Entre els nascuts a la 

resta de l’Estat la preferència per Europa és molt clara (74,1%).   

D’altra banda, i tenint molt en compte l’elevat percentatge de “No consta” en algunes franges d’edat,36 al gràfic 6 

es pot veure com entre la població nascuda a Catalunya potencialment activa i resident a l’estranger hi ha una 

alta proporció de persones amb estudis de BUP, LOGSE, batxillerats i/o superiors, especialment significativa en 

les franges d’edat d’entre 25 i 39 anys. Per contra, les persones amb nivells d’estudis inferiors tenen edats més 

avançades, si bé cal destacar que en aquestes franges també s’incrementa el percentatge de persones sense 

cap nivell formatiu declarat -de més del 30% entre les persones emigrades de més de 45 anys- fet que podria 

modificar l’actual distribució.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
que entren a la UE, en els anys 2008 i 2009 es registraren al voltant de 107.000 sortides de ciutadans europeus per residir en algun país de 

l’ALC (dades Eurostat 2011d), tot i que pot ser que una proporció d’aquestes persones hagi nascut als països de l’ALC i compti amb un passa-

port europeu, malgrat que no és possible identificar aquesta informació en les bases de dades d’Eurostat”. 
36 En molts casos no costa cap nivell formatiu declarat, de tal forma que la distribució entre les diferents categories es pot veure afectada en 

gran mesura. De conèixer el nivell formatiu es veurien incrementats els percentatges d’algunes de les categories del gràfic.  
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2. SALUT 

En aquesta nova edició de la MSEL, el capítol de salut s’estructura en quatre grans blocs. En primer lloc, la des-

cripció del context mundial, europeu i català referent a la salut i l’atenció sociosanitària; en segon lloc, la descrip-

ció de l’estat de salut de la població de Catalunya; en tercer lloc, l’anàlisi de l’evolució dels recursos i l’activitat del 

sistema sanitari; i finalment en quart lloc, l’anàlisi de l’evolució i l’estructura de la despesa sanitària, tant pública 

com privada. 

El primer bloc («Context») confirma el canvi de paradigma discursiu i programàtic avançat a l’edició anterior de la 

MSEL des de posicionaments holístics en què es prioritza el coneixement i la intervenció sobre els determinants 

socials de la salut cap a uns altres molt més centrats a l’entorn de la viabilitat del sistema sanitari enmig d’un 

context de crisi i contenció de la despesa. El segon i tercer bloc (“La salut a Catalunya” i “El sistema sanitari a Ca-

talunya”) il·lustren amb xifres concretes l’estatus de salut de la població, d’una banda, i l’impacte de les actuaci-

ons del Govern i els canvis organitzatius en matèria de salut, de l’altra. Moltes de les dades disponibles fan refe-

rència a l’any 2011, fet que limita l’abast del coneixement sobre el sistema sanitari de Catalunya en el present. 

Finalment, el quart bloc (“La despesa sanitària”) confirma, per a l’any 2012, la reducció per segon any consecutiu 

del pressupost de l’Agrupació Salut de la Generalitat de Catalunya. El nombre de receptes farmacèutiques per 

habitant disminueix per primera vegada des de l’inici de la crisi. 

2.1. CONTEXT 

2.1.1. CONTEXT MUNDIAL I EUROPEU 

Tal com es va assenyalar a l’edició 2012 de la Memòria del CTESC, els sistemes sanitaris del món s’enfronten a 

la necessitat de millorar els seus nivells d’eficiència com a conseqüència de les pressions dels canvis demogrà-

fics i epidemiològics sobre uns pressupostos generalment minvants. Concretament, els estats membres de l'Or-

ganització Mundial de la Salut (OMS) s'han fixat l'objectiu de desenvolupar els seus sistemes de finançament sa-

nitari per garantir que tothom pugui utilitzar els serveis i estar protegit contra les dificultats econòmiques associa-

des al seu pagament. Les propostes de caràcter “estratègic” o “actiu”adreçades a millorar la relació entre els cos-

tos, la qualitat i l’impacte dels serveis i prestacions sociosanitàries es van obrint camí en aquest context, com 

també ho fa el reconeixement de la importància d’avaluar l’impacte de la recerca sanitària.37 

Per la seva banda, els països europeus han experimentat millores considerables en els indicadors de salut al llarg 

de les últimes dècades. Moltes de les millores recents en salut s’han aconseguit en base a un increment de la 

despesa que, fins a l’any 2009, era superior al del conjunt de l’economia. L’esperança de vida en néixer (EV), 

l’esperança de vida lliure de limitacions i la mortalitat prematura també han evolucionat favorablement gràcies 

als avenços que s’han produït en les condicions de vida i de treball, en els hàbits i comportaments de risc de la 

població, i en l’accés i la qualitat de l’atenció sociosanitària. Així es constata en el darrer informe de l’OCDE, He-

alth at a glance: Europe 2012,38 on també s’identifiquen els reptes als quals han de fer front els sistemes sanita-

ris europeus en l’actual context de crisi financera internacional i d’envelliment demogràfic: les desigualtats socio-

sanitàries, la transformació dels factors de risc, l’atenció sociosanitària per nivells, i els constrenyiments que afec-

ten la despesa sanitària. 

Pel que fa al primer repte, l’estatus de salut de la població ha millorat considerablement en els països europeus, 

però persisteixen desigualtats entre els estats membres de la Unió Europea (UE). Així, la diferència entre els paï-

sos amb l’EV més alta i més baixa és de vuit anys en el cas de les dones i de dotze en el cas dels homes. De la 

mateixa manera, es constaten desigualtats de gènere en l’EV, encara que la bretxa és més petita que la que es 

dóna entre territoris. L’OCDE destaca també l’existència de desigualtats de base socioeconòmica en salut. Con-

cretament, l’EV és més elevada a mesura que s’incrementa el nivell educatiu de les persones i el PIB per càpita 

dels països, tot i que a partir d’un nivell determinat de riquesa els guanys en salut són menys importants (és el 

que s’anomena “rendiment decreixent”). 

Quant als factors de risc, l’informe de l’OCDE identifica els canvis principals que s’han produït ens els hàbits i els 

estils de vida de la població, tant en sentit positiu com negatiu. Entre els primers val a destacar la reducció de 

                                                           
37 L’Informe de l’OMS sobre la salut en el món 2012 examinarà els esforços fets durant els darrers anys per encoratjar les iniciatives de re-

cerca i l’aplicació pràctica del coneixement en el camp de la salut pública. L’Informe sobre la salut destacarà també la importància de la rea-

lització d’investigacions sanitàries i l’aplicació dels seus resultats per ajudar a fomentar comportaments saludables. Per a més informació, 

consulteu: http://www.who.int/whr/es/index.html. Consulta març de 2013. 
38 Health at a glance: Europe 2012. OECD Publishing, 2013. Consulta març de 2013. 

http://www.who.int/whr/es/index.html
http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2012_en.pdf
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l’hàbit tabàquic gràcies a les campanyes de conscienciació, les limitacions publicitàries i l’increment dels impos-

tos. El percentatge de població adulta que fuma diàriament varia entre el 15% a Suècia i Islàndia i el 30% a Grè-

cia. El consum general d’alcohol també ha evolucionat favorablement des del punt de vista de la salut, tant en els 

països del sud productors de vi com en els països del nord del continent. D’altra banda, però, la prevalença del 

sobrepès i l’obesitat assoleix xifres preocupants: en molts països europeus s’han multiplicat per dos des de l’any 

1990 i afecten particularment els grups socials desafavorits i les dones. Actualment, el 52% de la població adulta 

de la UE té sobrepès, i d’aquesta franja poblacional el 17% reporta obesitat. 

Pel que fa a l’atenció sociosanitària per nivells, s’han de mencionar els progressos en el tractament de malalties 

potencialment mortals com ara l’atac de cor, el vessament cerebral i el càncer. La ràtio de mortalitat en l’atenció 

hospitalària per atac de cor ha disminuït el 50% entre els anys 2000 i 2009 en els països europeus, i la de ves-

sament cerebral el 20%. Les ràtios de supervivència pels diferents tipus de càncer també han millorat a la major 

part d’Europa. Més dificultats presenta, però, el monitoratge de l’atenció primària atesa la manca de dades com-

parables. L’informe 2013 de l’OCDE per a Europa planteja la hipòtesis -pendent de recerca addicional- segons la 

qual l’elevada taxa d’admissions hospitalàries podria estar relacionada amb l’existència de problemes en 

l’accessibilitat a l’atenció primària i/o en la continuïtat i qualitat de l’atenció. 

Finalment, en relació amb el quart repte, es constata una reducció de la demanda de metges i personal 

d’infermeria en alguns països europeus com a resultat de les retallades de les despeses de salut. Particularment, 

el creixement lent, l’estabilitat o, fins i tot, la reducció del nombre de metges generalistes per càpita està plante-

jant problemes d’accés a l’atenció primària en molts països. L’any 2010, el creixement de la despesa sanitària 

per càpita es va desaccelerar o caure en termes reals a gairebé tots els països europeus com a resultat de la re-

ducció de salaris, el repagament de serveis i medicaments i les restriccions pressupostàries en les instal·lacions 

hospitalàries. 

Un dels outputs d’aquest procés –que també inclou canvis en l’organització dels serveis (i.e. fusions d’unitats) i 

en l’atenció (i.e. ambulatòria en detriment de l’internament)- és l’increment dels nivells d’eficiència del sistema 

sanitari. Tanmateix, com reconeix l’OCDE: “Si l'informe no mostra encara cap empitjorament dels resultats de sa-

lut a causa de la crisi, tampoc no hi ha d’haver cap motiu per a la complaença –és necessari que passi un temps 

abans no es facin notar les males condicions socials o l’atenció de mala qualitat en la salut de les persones. Els i 

les responsables polítics han fet sovint tot el possible per garantir que l'accés a una atenció d'alta qualitat seguei-

xi sent la norma en Europa, si això és suficient per protegir la salut de la població només s'aclarirà en els propers 

anys” (2013: 3). 

2.1.2. CONTEXT CATALÀ 

Els anys 2009 i 2010 es distingeixen pels debats a l’entorn dels instruments de finançament del sistema sanitari 

català, així com per l’aplicació de les primeres mesures de transformació del model organitzatiu i de contenció de 

la despesa sanitària.39 Els anys 2011 i 2012 marquen un nou punt d’inflexió en aquesta estratègia de revisió i 

plantejament de la sostenibilitat econòmica del sistema sanitari de Catalunya amb una especial afectació en la 

dotació i gestió dels recursos destinats a l’atenció sociosanitària.40 Les reformes desplegades en el si del sistema 

sanitari han suposat la reducció per segon any consecutiu del pressupost de l’Agrupació Salut de la Generalitat de 

Catalunya. El nombre de receptes farmacèutiques per habitant disminueix per primera vegada des de l’inici de la 

crisi. 

Algunes de les conseqüències pràctiques o visibles de les reformes aplicades al llarg dels anys 2011 i, sobretot, 

2012 han estat replicades per una part de la ciutadania i dels agents que integren l’espai sociosanitari català. Ai-

xí, el canvi en l’estructura jurídica de l’Institut Català de la Salut (ICS); la reducció de la capacitat assistencial dels 

centres públics (i.e. reducció del nombre de llits, consultes, quiròfans i plantes dels hospitals); la restricció de les 

urgències ambulatòries i l’increment de les llistes i els temps d’espera; la baixada de tarifes i el retard  en el pa-

gament a les entitats proveïdores; l’ajustament de les plantilles i la baixada dels salaris dels professionals del 

sector públic; i la introducció de l’euro per recepta, entre d’altres coses, han tensionat la satisfacció de professio-

nals, pacients i proveïdors, tal com ho demostren els debats generats a l’entorn d’aquestes qüestions. 

A aquestes mesures s’han de sumar les impulsades des del Govern espanyol a través del Reial Decret Llei  (RDL) 

16/2012, de 20 d’abril, el qual comportava canviar un model assistencial d’accés universal que es nodreix amb 

impostos directes (l’IRPF) per un altre d’accés individual condicionat (i.e. estar assegurat en un mitjà laboral o 

protegit per una persona beneficiària,) i finançat a través de la Seguretat Social. El RDL d’abril de 2012 deixava 

                                                           
39 Per a més informació, vegeu Memòria socioeconòmica i laboral 2011. Barcelona: CTESC, 2012. Consulta març de 2013. 
40 Memòria del CatSalut 2011. Barcelona: Departament de Salut, 2013. Consulta març de 2013. 

http://www.ctescat.cat/doc/doc_30566361_1.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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sense targeta sanitària a l’entorn de 150.000 persones en tot l’Estat, entre elles moltes d’origen immigratori en 

situació irregular, però va ser sotmès posteriorment a revisió per tal de rebaixar els requisits que donen lloc a 

l’obtenció de la targeta sanitària i condicionar l’estatus de persona assegurada o beneficiària al fet de no ingres-

sar més de 100.000 euros anuals. EL RDL també estableix el repagament estatal de fàrmacs, pròtesis externes i 

productes dietètics, al qual s’hi afegeix poc temps després (a l’agost del mateix any) l’exclusió del finançament 

públic de més de 400 fàrmacs d’ús comú. 

Més enllà de la contenció de la despesa sanitària, el 2011 ha estat també l’any de materialització de la fase final 

de la reordenació dels serveis d’atenció continuada i urgent iniciada l’any 2008, de la reordenació del serveis 

d’alta especialització dissenyada en el Pla 2004-2007, i de l’adopció d’un model de funcionament més “estratè-

gic” o “actiu” orientat a l’explotació de marges localitzats de millora d’eficiència sociosanitària, sota el guiatge del 

Pla de salut de Catalunya 2011-2015,41 aprovat el febrer del 2012. Tal com s’assenyala a l’edició 2010 de la 

Memòria del CTESC, l’OMS es fa ressò d’aquesta necessitat de transformació i proposa accions innovadores que 

permetin recaptar finançament per al sistema sanitari i fomentar l’eficiència dels recursos disponibles.42 

El nou Pla de salut té com a objectiu principal transformar el sistema sanitari públic per fer-lo més sostenible des 

del punt de vista financer. En aquest sentit, les àrees d’actuació prioritàries són les malalties cròniques, atès que 

representen una part important de la despesa en salut, i els estils de vida i hàbits saludables, atès que una part 

de la salut depèn –d’acord amb el Pla de salut- de factors “externs” relacionats amb la “responsabilitat” dels indi-

vidus i els grups socials. El document estratègic s’articula a l’entorn de tres eixos d’acció que per primera vegada 

incorporen elements clau per a la governança del sistema: l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció in-

tegral als pacients crònics i les transformacions organitzatives. 

En relació amb el primer eix, el Pla es proposa millorar el tractament de la diabetis, el càncer, la insuficiència car-

díaca i respiratòria, i la resta de malalties cròniques, tant des del punt de vista de la prevenció com de l’atenció. 

Per fer-ho, planteja incrementar la coordinació entre centres i serveis sanitaris i reforçar la capacitat de decisió 

dels professionals, tant mèdics com d’infermeria. Pel que fa al segon eix, el Pla defineix deu malalties prioritàries 

(i.e. malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)/asma, diabetis, insuficiència cardíaca congestiva (ICC), càncer, 

demències, trastorns mentals greus i profunds, depressió, nefropatia, dolor crònic i malalties de l’aparell locomo-

tor) que cal tractar de forma integrada; és a dir, oferint una resposta contínua assistencial coordinada des de 

l’atenció primària que abasti tots els estadis de la malaltia i, alhora, promocionant un paper més actiu per part 

dels pacients i les famílies en la seva relació amb els problemes de salut fins on sigui possible. Finalment, quant 

al tercer eix, el Pla proposa introduir modificacions en el model organitzatiu amb l’objectiu d’aconseguir un siste-

ma sanitari més sostenible econòmicament parlant en l’actual context de demanda creixent constant i de recur-

sos cap cop més escassos, i poder superar un esquema de finançament pressionat. 

Més concretament, el Pla especifica cinc línies d’actuació relacionades amb 1) l’enfocament cap als pacients i les 

famílies (i.e. millorar el coneixement del sistema per part dels pacients i dels pacients per part del sistema); 2) 

amb un model de contractació més enfocat a resultats en salut (i.e. incentivar la contractació de recursos i activi-

tat lligant-la als resultats i compartir riscos amb les entitats proveïdores); 3) amb la incorporació sistemàtica del 

coneixement professional i clínic (i.e. impulsar la creació de comitès clínics, d’un codi de principis i de la partici-

pació efectiva dels professionals); 4) amb la millora en el govern i en la participació en el sistema (i.e. reforçar la 

corresponsabilitat de tots els agents i l’efectivitat de la participació local); i 4) amb la informació compartida, la 

transparència i l’avaluació (i.e. transformar la història clínica compartida, Sanitat Respon, Canal Salut i la carpeta 

personal de salut en una xarxa multicanal de comunicació i atenció, i consolidar l’Observatori del Sistema de Sa-

lut de Catalunya i l’avaluació clínica sistemàtica). 

La informació de salut disponible en el moment d’elaboració de l’MSEL 2012 confirma algunes de les tendències 

sobre recursos i activitat del sistema sanitari per al 2012 avançades en l’edició 2011 de l’ MSEL. Així, pel que fa a 

l’atenció primària, es constata una disminució en el nombre de visites i en la freqüentació als EAP; quant a 

l’atenció hospitalària, l’activitat global finançada pel CatSalut es redueix de manera significativa, particularment 

pel que fa a l’hospitalització i les urgències. Com a resultat d’això,el nombre de persones incorporades en les llis-

tes d’espera dels procediments quirúrgics garantits experimenta un creixement, el qual, al seu torn, es tradueix 

en una dilació dels temps d’espera. Dins de l’atenció sociosanitària –i contràriament a les previsions,43 

s’incrementa tant l’activitat d’internament com l’alternativa a l’internament. En relació amb l’atenció en salut 

                                                           
41 Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Barcelona: Departament de Salut, 2012. Consulta març de 2013. 
42 Informe de la salud en el mundo: financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal. Ginebra: OMS, 2010. Con-

sulta març de 2013. 
43 Vegeu, per a més informació: Atenció mèdica i sanitària pública a Catalunya: informe tancament 2011. Barcelona: Departament de Salut, 

2012. Consulta març de 2013. 

http://www.ctescat.cat/doc/doc_30566361_1.pdf
http://www.who.int/whr/2010/es/index.html
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/03/23/11/30/b7825bd9-b7ca-4d6d-bb29-02f3bae95fb2.pdf
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mental, les dades disponibles reporten una reducció de l’activitat amb internament i sense internament (i.e. am-

bulatòria), mentre que l’activitat relacionada amb l’atenció a les drogodependències experimenta una contracció, 

llevat del cas de les desintoxicacions ambulatòries. 

Finalment, cal mencionar que l’any 2012 les persones usuàries dels serveis sanitaris públics continuen mostrant 

un grau de satisfacció elevat. Les enquestes de satisfacció del CatSalut-PLAENSA© atorguen puntuacions de 7,9 

a l’atenció primària, psiquiàtrica i salut mental ambulatòria, i de 8,5 a l’atenció hospitalària. Els aspectes menys 

valorats, en atenció primària fan referència a la puntualitat per entrar a la consulta mèdica i a l’accessibilitat tele-

fònica al CAP/ambulatori; en atenció psiquiàtrica i salut mental ambulatòria, al temps que es triga a respondre les 

trucades i a la freqüència de les consultes amb l’especialista de psiquiatria; i en atenció hospitalària, a la qualitat 

del menjar. El nivell de satisfacció revelat per les enquestes del CatSalut-PLAENSA© contrasta amb la nota més 

baixa de 6,8 punts amb què es valora l’assistència sanitària a Catalunya a través del Baròmetre sanitari de Cata-

lunya.  

2.2. LA SALUT A CATALUNYA 

2.2.1. L’ESPERANÇA DE VIDA 

Com s’ha fet constar en l’apartat V.1. sobre dinàmica demogràfica, l’EV a Catalunya l’any 2011 és de 79,5 anys 

per als homes, de 85,3 anys per a les dones i de 82,5 anys per a tots dos sexes. Aquestes xifres donen continuï-

tat, una vegada més, al creixement sostingut de l’EV al llarg dels darrers vint-i-cinc anys, que acumula un guany 

total d’uns cinc anys.44 L’EV dels homes experimenta guanys més importants atès que parteix de condicions pit-

jors i per tant disposa de més marge potencial de millora. Les dones, pel seu costat, tenen una EV més alta, però 

també pateixen més problemes de salut que els homes al llarg de la seva vida. 

L’augment de l’EV no informa sobre la “qualitat” dels anys viscuts, motiu pel qual es fa necessari introduir esti-

macions complementàries que combinen mesures sobre la mortalitat i la morbiditat. De fet, les persones grans 

poden desenvolupar malalties –sovint cròniques- que afecten el nivell de benestar personal i familiar, com també 

els recursos i l’activitat del sistema sanitari (bàsicament, però, durant el darrer any de vida de les persones).45 Les 

últimes dades disponibles sobre aquest aspecte de l’EV per a Catalunya les va publicar el Ministeri de Sanitat, Po-

lítica Social i Igualtat l’any 2009,46 i fan referència al fet que entre els anys 2000 i 2007 va millorar l’esperança 

de vida lliure de discapacitat (EVLD), alhora que es va reduir l’expectativa d’incapacitat (IC). La incapacitat és una 

condició creixent en termes demogràfics, però un fet proporcionalment minvant a la biografia de les persones 

com a conseqüència de les millores sociosanitàries. Tanmateix, la percepció que tenen les persones sobre el seu 

estatus de salut evoluciona en sentit diferent, probablement com a resultat d’una més gran conscienciació sobre 

el benestar personal i les condicions de vida. 

El Real Patronat sobre la Discapacitat posa de manifest l’existència de desigualtats territorials entre comunitats 

autònomes relacionades amb l’EV en diverses condicions de salut i discapacitat.47 Catalunya es posiciona com un 

dels territoris amb l’EV més alta juntament amb La Rioja, Navarra i Cantàbria. Alhora, l’any 2008 l’esperança de 

vida lliure d’incapacitats (EVLI) a Catalunya era de 74,11 anys, enfront de 72,49 anys en el conjunt d’Espanya, i la 

proporció d’anys per viure amb discapacitat era de 8,9%, enfront del 10,4% en el conjunt d’Espanya.  

2.2.2. MORTALITAT 

La mortalitat és un indicador complementari a l’EV que proporciona informació d’interès relacionada amb l’estat 

de salut de les persones, l’evolució dels fenòmens epidemiològics i la planificació dels recursos i l’activitat socio-

sanitària. D’acord amb Departament de Salut,48 l’any 2010 hi ha hagut 59.057 defuncions de persones residents 

(59.631 l’any anterior), les quals suposen una taxa bruta de 7,96 defuncions per 1.000 habitants  (8,25 en els 

                                                           
44 Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2010: avanç de resultats. Barcelona: Departament de Salut, 2012. Consulta març de 2013. 
45

 Vegeu: Impacte de l’envelliment sobre les necessitats de finançament sanitari a Catalunya fins a l’any 2030. Puig, J.; Casado, D. i Puig, R. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Finances, 2007. Els models de “primera generació” de projecció de la despe-

sa sanitària pressuposen que el perfil de despesa per edats roman constant, mentre que els de “segona generació”, o ajustats per “time to 

death”, tenen en compte que la despesa sanitària es concentra en el darrer any de vida de les persones. D’aquesta manera, el perfil de des-

pesa de les persones decreix al llarg de l’horitzó de projecció.  
46 Indicadores de salud 2009: evolución de los indicadores del estado de salud en España y su magnitud en el contexto de la Unión Europea. 

Madrid: Ministeri de Sanitat i Política Social, 2009. Consulta març de 2013. 
47 La esperanza de vida libre de discapacidad. Jiménez, A. Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad, núm. 71 (des. 2011), p. 4-11. Ma-

drid: Ministerio de Política Social e Igualdad. Consulta març de 2013. 
48 Vegeu la nota a peu de pàgina núm. 44. 

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Estadistiques%20sanitaries/Dades%20de%20salut%20i%20serveis%20sanitaris/Mortalitat/documents_mortalitat/arxius/mortaliti2010.pdf
http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/indicadoresSalud.htm
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/ref_bibliografica/20110203/la-esperanza-de-vida-libre-de-discapacidad
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homes i 7,69 en les dones). Les taxes estandarditzades de mortalitat en base a la població de Catalunya de l’any 

1991 dibuixen una tendència descendent que s’accentua a partir del 2003. 

Les causes principals de mort a Catalunya l’any 2010 són, en primer lloc, les malalties del sistema circulatori; en 

segon lloc, els tumors; i en tercer lloc, les malalties del sistema respiratori.49 En els homes, la principal causa de 

mort han estat els tumors mentre que en les dones ho han estat les malalties del sistema circulatori. En l’evolució 

de les taxes estandarditzades de mortalitat es manté el canvi de tendència vers l’augment de diverses categories 

de tumor malignes: de boca, faringe, recte, pàncrees, resta de tumors digestius, pròstata, ronyó i vies urinàries, 

principalment en els homes, i d’úter i ovari, en les dones. Alhora, val a destacar l’increment l’any 2010 de les 

causes externes de mortalitat com a conseqüència dels enverinaments, suïcidis, homicidis i resta d’accidents. 

Pel que fa a la mortalitat prematura, l’any 2010 s’han produït a Catalunya 3.488 defuncions per causes suscept i-

bles d’intervenció a través dels serveis d’assistència sanitària (i.e. rehabilitació i tractament) (el 5,4% més que el 

2009) i 8.412 defuncions susceptibles d’intervenció a través de les polítiques sanitàries intersectorials (i.e. pro-

moció i prevenció) (el 3,5% més que el 2009). Val a destacar, en aquest sentit, que la mortalitat evitable ha aug-

mentat per primera vegada a Catalunya des del 1999, més en les dones (el 8%) que en els homes (l’1%). 

L’augment de la mortalitat per càncer de mama en les dones i per malalties isquèmiques del cor en ambdós se-

xes són el motiu fonamental de l’increment de la mortalitat evitable susceptible d’intervenció pels serveis assis-

tencials. L’augment del càncer de pulmó i del grup de “resta de causes externes” estan al darrera de l’increment 

de la mortalitat evitable mitjançant les polítiques sanitàries intersectorials en el cas de les dones i, en el cas dels 

homes, l’augment del suïcidi i la “resta de causes externes” ha equilibrat la disminució observada en el càncer de 

pulmó. 

La prematuritat del conjunt de les morts a Catalunya l’any 2010 s’ha reduït respecte del 2009, atès que tant el 

nombre total d’anys potencials de vida perduts com la mitjana de temps perdut en cada defunció han disminuït 

en tots dos sexes. Així, la mortalitat prematura de la població d’1 a 70 anys d’edat ha suposat una pèrdua total de 

171.673 anys (116.411 dels quals corresponen a homes i 55.263 a dones) enfront els 178.831 anys del 2009. 

Les causes evitables que van produir una pèrdua global d’anys més elevada van ser, en el cas dels homes, els 

tumors malignes de pulmó, seguits per les malalties isquèmiques del cor (les quals tendeixen a augmentar en els 

països de l’Europa mediterrània) i els suïcidis (els quals pugen dues posicions en comparació amb l’any 2009); en 

les dones, el tumor maligne de mama, el tumor maligne de pulmó i el tumor maligne de budell gros. 

Tanmateix, les causes evitables de mort que van provocar una pèrdua mitjana d’anys de vida més elevada a les 

persones que les van patir són, en els homes, els accidents de trànsit (31,32 anys), els enverinaments acciden-

tals (29,95 anys) i els suïcidis (24,13 anys) i, en les dones, els enverinaments accidentals (28,54 anys), els acci-

dents de trànsit (27,49 anys) i la sida (25,58 anys). 

Finalment, les taxes de mortalitat evitable no mostren diferències significatives entre regions llevat de la Regió 

Sanitària Terres de l’Ebre, on s’observa una mortalitat més gran per malaltia isquèmica del cor, malaltia cerebro-

vascular, càncer de pulmó, accidents de trànsit i resta de “causes externes”, principalment en els homes. Alhora, 

des de l’any 1999 s’ha observat una mortalitat repetidament més elevada a la del conjunt de Catalunya al Baix 

Camp i al Segrià. La situació de la mortalitat a Catalunya presenta resultats globalment més favorables a la del 

conjunt de la Unió Europea i de l’Estat espanyol. 

2.2.3. MORBIDITAT 

El monitoratge dels patrons epidemiològics, així com de la seva relació amb les característiques demogràfiques 

de la població, els estils de vida i les desigualtats socioeconòmiques està molt influenciat per la naturalesa, diver-

sitat i sensibilitat dels sistemes de recollida de dades. Tot i això, la informació subministrada per les altes hospita-

làries, les pràctiques mèdiques, la dotació tecnològica, la notificació de les malalties de declaració obligatòria 

(MDO) i els hàbits de consum de la població, entre d’altres coses, permeten informar la política sanitària per a 

l’establiment de les prioritats d’actuació, tal com s’ha anat fent amb la finalitat d’aprovar el Pla de salut de Cata-

lunya 2011-2015, que substitueix l’anterior Pla de salut a Catalunya a l’horitzó 2010. 

                                                           
49 Cal considerar amb cautela els valors inusuals que es puguin observar en les dades de mortalitat corresponents als anys 2009 i 2010 per 

l’efecte dels canvis introduïts en la recollida i el tractament de les dades, detallades en la introducció de: Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 

2010: avanç de resultats. Barcelona: Departament de Salut, 2012. Consulta març de 2013. 

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Estadistiques%20sanitaries/Dades%20de%20salut%20i%20serveis%20sanitaris/Mortalitat/documents_mortalitat/arxius/mortaliti2010.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Estadistiques%20sanitaries/Dades%20de%20salut%20i%20serveis%20sanitaris/Mortalitat/documents_mortalitat/arxius/mortaliti2010.pdf
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2.2.3.1. PERCEPCIÓ SUBJECTIVA DE L’ESTAT DE SALUT 

La percepció que les persones tenen sobre la seva pròpia salut és un indicador fonamental a l’hora de comple-

mentar la informació disponible sobre mortalitat. D’una banda, l’autopercepció remet directament a la qualitat de 

vida de les persones, a l’experiència d’un determinat nivell de benestar o malestar físic i mental. De l’altra, 

l’autopercepció en salut esdevé un predictor excel·lent de la morbiditat i mortalitat de les persones. 

D’acord amb els resultats de l’Enquesta de salut de Catalunya 2011,50 el 80,1% de la població general considera 

la seva salut com a “bona” (el 40,2%), “molt bona” (el 28,1%) o “excel·lent” (l’11,7%), enfront del 20% restant que 

la valora com a “regular” o “dolenta”. Aquests resultats són equiparables als obtinguts en l’edició anterior de 

l’ESCA, quan el 79,3% de la població de Catalunya va valorar positivament el seu estat de salut, i posen de man i-

fest el desenvolupament d’una tendència positiva reforçada amb l’avançament, enguany, de dades correspo-

nents al 2012, en què el 82,8% de la població expressa valoracions positives sobre el seu estat de salut. 

Al mateix temps, val a destacar que l’ESCA informa de l’existència de desigualtats de gènere i classe social en sa-

lut; és a dir, d’una de les preocupacions que apareixen recollides en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 

quan fa referència als “factors externs” que condicionen els hàbits i el benestar dels individus i els grups socials. 

Pel que fa al gènere, l’any 2011 gairebé una quarta part de les dones (el 24%) considera que la seva salut és “re-

gular” o “dolenta”, en comparació amb poc més d’una sisena part dels homes (el 15,8%). La salut dels homes i 

les dones experimenta millores progressives any rere any, però les desigualtats de gènere (7,8 punts percentuals 

el 2010, 8,2 el 2011 i 8,7 el 2012), lluny de contenir-se, es fan més grans. 

Quant a la classe social, la informació disponible a través de l’ESCA 2011 i de l’avançament de dades correspo-

nents al 2012 permet constatar l’existència d’un gradient encara més accentuat que en el cas del gènere. Així, la 

diferencia entre el quintil de població més enriquida i el quintil més empobrida pel que fa a l’autopercepció nega-

tiva de l’estat de salut (“regular” i “dolenta”) és de 16,1 punts percentuals l’any 2011 (6,8% vs. 34,5%, respecti-

vament) i de 27,7 punts l’any 2012 (8% vs. 24,1%, respectivament). L’existència de desigualtats en salut es repe-

teixen en termes de capital cultural, de manera que com més baix és el nivell d’estudis pitjor és l’estat de salut 

percebut de les persones. 

2.2.3.2. TRASTORNS CRÒNICS 

Al llarg de les últimes dècades s’ha produït un increment progressiu de la cronicitat en la malaltia com a resu ltat 

de l’allargament de l’EV. Els reptes personals, familiars, econòmics i socials que es deriven de la cronicitat han 

estat plantejats des de moltes esferes, i fa temps que les institucions internacionals com l’OMS, d’una banda, i 

els plans de salut a nivell estatal i/o regional, de l’altra, adverteixen sobre la necessitat d’adaptar el funcionament 

dels sistemes sanitaris –molt més orientats cap a l’atenció de les malalties agudes- a aquesta nova realitat. La 

prevenció, l’atenció domiciliària, el control compartit de la malaltia (o “corresponsabilitat) i el desenvolupament 

de nous rols professionals són els vectors del canvi que hauria d’evitar el desenvolupament de disfuncions en 

l’espai d’atenció sociosanitària. 

L’any 2011, el 34,7% de la població de Catalunya declara patir un trastorn crònic (entès com aquell que dura o 

s’espera que duri sis mesos o més), és a dir, 3,5 punts percentuals més que l’any anterior.51 Aquest nivell de pre-

valença situa Catalunya en una posició intermèdia en el context dels països europeus, però la tendència és crei-

xent, atès que l’avançament de dades corresponents a l’any 2012 reporta un percentatge de cronicitat del 37,2%. 

L’informe dels resultats principals de l’ESCA 2011 posa de manifest l’existència de determinades pautes pel que 

fa a la distribució de la morbiditat crònica, com ara el fet que el patiment de trastorns crònics esdevé més fre-

qüent a mesura que augmenta l’edat de les persones, i en les dones més que no pas en els homes, llevat dels 

grups socioeconòmics més afavorits i/o amb un nivell d’estudis més alt. 

L’ESCA 2011 també explora la presència en les persones d’una llista de vint-i-vuit problemes de salut amb una 

prevalença elevada o que generen un consum important de recursos. Així, el 78,1% de la població de 15 anys i 

més pateix o ha patit alguns d’aquests trastorns crònics, entre els quals destaquen com a principals les malalties 

relacionades amb l’aparell locomotor (i.e. mal d’esquena lumbar o dorsal i cervical, i artrosi, artritis o reumatisme) 

i amb l’aparell circulatori (i.e. pressió alta, colesterol, varices a les cames o mala circulació de la sang), a més de 

la depressió i/o ansietat i les al·lèrgies cròniques. Quant a la prevalença dels trastorns crònics, s’ha de destacar el 

fet que el 71,3% de la població de 15 anys i més declara patir o haver patit alguns dels deu trastorns crònics més 

                                                           
50 Enquesta de salut de Catalunya 2011. Informe dels principals resultats. Barcelona: Departament de Salut, 2012. Consulta març de 2013. 
51 Vegeu la nota a peu de pàgina núm. 50. 

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Estadistiques%20sanitaries/Enquestes/02_enquesta_catalunya_continua/Documents/informeesca2011.pdf
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freqüents, i que el 39,5% de la població adulta pateix o ha patit quatre o més trastorns crònics al llarg de la seva 

vida (un percentatge que en el cas dels homes es redueix fins el 29,1% i en el de les dones s’eleva fins el 49,6%). 

2.2.3.3. MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA 

El sistema de vigilància epidemiològica de Catalunya comprèn la recollida, l’anàlisi i la interpretació de la informa-

ció relacionada amb l’aparició i l’extensió de les malalties de declaració obligatòria (MDO), les quals es conside-

ren objecte de control prioritari per la seva incidència i gravetat.  

L’evolució epidemiològica de determinades malalties –induïda per factors d’ordre socioeconòmic i mediambiental 

(i.e. globalització de la mobilitat, canvis en la percepció del risc, deteriorament del medi, etc.), fa necessari actua-

litzar regularment el sistema amb la finalitat d’aconseguir-ne el control efectiu. En aquest sentit, l’any 2009 es 

van establir les bases per al desenvolupament d’un sistema d’informació integrat de vigilància epidemiològica. 

Posteriorment, el Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació d’MDO i brots epi-

dèmics al Departament de Salut, reordena la totalitat de la normativa que hi havia fins llavors en aquesta matè-

ria. Finalment, l’any 2010 s’endega la telematització de la notificació de les MDO en l’àmbit de l’assistència pri-

mària amb la pretensió d’estendre-la a tot el territori. 

En els següents epígrafs es comenta, en primer lloc, l’evolució recent de la incidència d’algunes de les MDO més 

rellevants des del punt de vista sociosanitari: la sida i el VIH, la tuberculosi i el xarampió. En segon lloc, es resu-

meix la situació general a Catalunya de la resta d’MDO, tant de notificació numèrica com individualitzada o ur-

gent. 

Síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida) i VIH 

A Catalunya, la sida és una malaltia de declaració obligatòria (MDO) individualitzada des de 1987, mentre que la 

infecció pel VIH va ser de notificació voluntària des de l’any 2001 fins al 2010. Amb la publicació del Decret 

67/2010, de 25 de maig, la infecció pel VIH passa a ser una malaltia de declaració obligatòria individualitzada i 

s’integra dins dels circuits de vigilància epidemiològica de Catalunya.  

 

Entre l’1 de gener de 1981 i el 31 de desembre de 2012 s’han declarat a Catalunya 17.035 casos de sida en 

persones residents.52 L’any 2012 s’han notificat provisionalment 103 casos de sida, els quals representen una 

taxa global de 1,4 casos per 100.000 habitants. El 82,5% dels casos notificats l’any 2012 son homes i el 17,5% 

dones, i les taxes corresponents segons sexe són 2,4 i 0,5 casos per 100.00 habitants, respectivament (la ràtio 

home:dona és de 5:1). Les malalties indicatives de sida més freqüents al 2012 han estat la tuberculosi pulmonar 

o extrapulmonar (28,2%), la pneumònia per Pneumocystisjirovecii (18,9%) i la candidiasi esofàgica (12,5%). 

 

Com s’ha comentat en altres memòries, es manté la tendència a la baixa en el nombre de nous casos de sida di-

agnosticats, iniciada l’any 1994, i s’ha passat dels 1.587 casos declarats llavors als 103 actuals, xifra que repre-

senta una reducció del 93,5%. Aquest descens sostingut en la història natural de la infecció reflecteix l’efecte es-

tabilitzador del tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA), introduït l’any 1996, que fa que s’allargui el 

temps transcorregut entre la infecció per VIH i el desenvolupament de la sida. Tanmateix, cal tenir present que, 

segons el darrer Informe epidemiològic biennal del Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SI-

DA/VIH/ITS a Catalunya,53 Espanya és el quart país de la UE amb una incidència de sida més alta (29,1 casos per 

milió d’habitants) després d’Estònia, Letònia i Portugal. 
 

Cal tenir present, però, que les dades sobre la sida no informen necessàriament de l’evolució del VIH, de manera 

que la reducció de nous casos de sida podria conviure en el temps amb un increment del nombre d’infeccions de 

VIH. Segons les dades del sistema de notificació, l’any 2012 s’han diagnosticat 483 casos de VIH, els qual repre-

senten una taxa global de 6,7 casos per 100.000 habitants. Aquesta xifra presenta un increment del 22,9% res-

pecte l’any anterior, però la diferència podria estar relacionada amb una dilació temporal entre el moment de la 

notificació dels casos i el moment de la seva validació. L’any 2012, el 87,4% dels casos notificats són homes i el 

12,6% dones, essent les taxes de 11,8 i 1,7 casos per 100.000 habitants, respectivament (la ràtio home:dona és 

de 7:1). La mitjana d’edat dels casos ha estat de 36,0 anys, dels quals el 68,3% s’inclouen en el grup de 20 i 39 

anys. Pel que fa a la via de transmissió, la més freqüent ha estat la dels homes que tenen sexe amb altres homes 

                                                           
52Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya i Institut Català 

d’Oncologia. Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la Sida de Catalunya (CEEISCat), 2012. Consulta març de 2013. 
53 Informe epidemiològic biennal CEEISCAT. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Institut Català d’Oncologia. Sistema 

integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (SIVES), 2010. Consulta març de 2013. 

http://www.ceeiscat.cat/documents/2012_2n_semestre_VIH_SIDA.pdf
http://www.ceeiscat.cat/documents/SIVES%202010%20CATALA.pdf
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(HSH) (61,1%) seguit dels homes heterosexuals (14,7%), de les dones heterosexuals (9,3%) i dels usuaris de dro-

gues per via parenteral (UDVP) (3,9%). En un 11% dels casos la transmissió ha estat desconeguda. 

Tuberculosi 

La tuberculosi pulmonar (TBC) és una malaltia infecciosa de declaració obligatòria individualitzada que té una in-

cidència molt més gran a Catalunya que a la majoria de països europeus.54 L’any 2011 s’han notificat 1.353 ca-

sos de TBE en persones residents a Catalunya, 55 una xifra que representa el 4,6% menys que l’any anterior (i.e. 

1.418 casos) i que s’afegeix a la tendència a la baixa iniciada el 2008. Tot i aquesta evolució de la TBC en els úl-

tims anys, no s’assoleix l’objectiu de reducció del 10% de la incidència interanual de la malaltia. Els factors de risc 

de malaltia tuberculosa més freqüents continuen sent el tabaquisme (27,5%), la precarietat social (23,9%) i 

l’alcoholisme (12,9%). 

 

La TBC requereix un tractament llarg però altament efectiu que té en compte l’atenció sociosanitària dels paci-

ents i la protecció de la salut pública. En aquest sentit, Catalunya disposa des de l’any 2010 d’un protocol per a 

l’aplicació pràctica de mesures juridicoadministratives de persones malaltes amb tuberculosi contagiosa que in-

compleixen sistemàticament les mesures d’aïllament i el corresponent tractament. 

Xarampió 

El xarampió és una MDO urgent molt contagiosa que pot derivar en complicacions greus, com ara la pneumònia o 

l’encefalitis. A Europa es continuen detectant casos i brots de xarampió, rubèola i parotiditis malgrat l’existència 

d’unes cobertures vacunals molt elevades. Concretament, en els darrers anys alguns països amb una incidència 

molt baixa del xarampió han patit repuntades que han afectat la població no vacunada per motius d’edat (i.e. in-

fants de menys de dotze mesos) o ideològics (i.e. rebuig de la vacunació), o bé per importació a través de perso-

nes que arriben de regions on aquesta malaltia no està controlada. 

 

A Catalunya, el xarampió, la rubèola i la parotiditis es combaten de forma sistemàtica des de l’any 1981 mitjan-

çant l’administració de la vacunació de la triple vírica. El Programa d’eliminació del xarampió segueix les directrius 

de l’OMS i ha donat resultats generals molt positius: si bé l’any 1986 es van declarar 5.489 casos, l’any 2000 no 

n’hi va haver cap.56 Tot i així, la incidència del xarampió ha descrit una tendència clarament creixent al llarg dels 

últims anys (5 casos el 2008, 16 el 2009, 42 el 2010, que finalment, l’any 2011, ha acabat produint un nou brot 

amb 307 casos notificats.57  

 

S’ha de destacar que l’any 2010 el Departament de Salut va dur a terme un estudi seroepidemiòlogic amb 

l’objectiu d’avaluar el risc d’infecció de diferents malalties (el xarampió, la rubèola, la parotiditis i la tos ferina) en 

població escolar (6-9 anys), jove (15-24 anys) i adulta (45-64 anys).58 Pel que fa al xarampió, l’estudi va concloure 

que s’havien de dissenyar activitats de vigilància i prevenció per incrementar el nivell de protecció contra aquesta 

malaltia en els grups de població escolar i jove. Del que es tractava era d’evitar l’aparició de nous brots epidèmics 

com els dels anys 2006 i 2007 quan s’hi van detectar 381 persones contagiades per aquesta malaltia, de les 

quals aproximadament el 50% eren infants de menys de quinze mesos d’edat. 

Altres malalties de declaració obligatòria59 

Quant a les MDO numèriques, destaca en primer lloc l’increment l’any 2011 del nombre de casos notificats de 

grip (de 33.639 a 69.480), just després d’un període 2009-2010 caracteritzat per la remissió de la grip A pan-

dèmica en què es partia de més de 190.000 casos. 

Pel que fa a l’enteritis i la diarrea, les dades del Butlletí epidemiològic posen de manifest un cert retorn cap a la 

tendència a la baixa iniciada l’any 2007 després de l’excepció a l’alça de l’any anterior. Així, el 2011 es notifiquen 

                                                           
54 Catalunya augmenta l’índex de compliment del tractament per a la tuberculosi contagiosa. Dins Memòria de salut pública 2009-2010  (p. 

8). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2010. Consulta març de 2013.   
55 La tuberculosi a Catalunya l’any 2011: informe preliminar. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXIII, núm. 4 (abril de 2012), p. 1-7. 

Departament de Salut, 2012. Consulta març de 2013. 
56 Vegeu: Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010 (p. 403). Barcelona: Generalitat de Catalunya, CTESC, 2011. Consulta març 

de 2013. 
57 Informe del brot de xarampió de 2010-2011 a Catalunya. Barcelona: Departament de Salut, Subdirecció General de Vigilància i Resposta a 

Emergències en Salut Pública, 2012. Consulta març de 2013. 
58 L’àrea de vigilància epidemiològica elabora un estudi per determinar sobre quins grups de població cal actuar de forma prioritària. Dins 

Memòria de salut pública 2010 (p. 9). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2011. Consulta març de 2013. 
59 Les dades d’aquest epígraf provenen del Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXIII. Vegeu la nota a peu de pàgina núm. 55.  

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Publicacions/Memories/memoria_salutpublica_2009_2010/10_vigilancia_epidimeologica/vigilancia_epidemiologica_2009_10.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Recursos/Butlletins_de_salut/PROMOCIO_I_PROTECCIO_DE_LA_SALUT/BEC_Butlleti_epidemiologic_de_Catalunya/2012/Arxius/bec_abril_2012.pdf
http://www.ctescat.cat/msil/mslc2010/index.html
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Vigilancia_epidemiologica/documents/Arxius/infoxarampio2010_2011.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Publicacions/Memories/memoria_salutpublica2010/11_vigilancia_epidemiologica/vigilancia.pdf
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219.977 casos enfront dels 275.109 casos corresponents al 2010. Contràriament, es torna a incrementar per 

segon any consecutiu el nombre de casos notificats d’escarlatina (de 4.510 l’any 2009 als 6.275 del 2010 i 

d’aquests als 6.744 del darrer exercici). La varicel·la remet en comparació amb l’any anterior i es passa dels 

51.534 casos notificats el 2010 als 41.100 del 2011. 

En relació amb les MDO individualitzades, l’any 2011 es redueix per segon any consecutiu el nombre de casos 

notificats de malaltia meningocòccia (de 104 a 85) (considerada alhora una MDO urgent) i d’“altres hepatitis víri-

ques” (de 49 a 40) després de la tendència alcista durant el període 2006-2008. L’any 2011 també s’estabilitza 

el nombre de casos de paludisme (i.e. 154) després de l’increment experimentat l’any anterior. Contràriament, 

però, destaca l’increment de la tos ferina en passar de 328 casos notificats l’any 2010 als 1.085 l’any 2011. La 

tos ferina és una malaltia infecciosa aguda especialment greu en el primer any de vida, i que no s’ha aconseguit 

eliminar del tot en els països desenvolupats; ans tot el contrari: es constata un augment de la incidència durant 

els darrers anys. 

Paral·lelament, torna a disminuir el nombre de casos notificats de shigel·losi (una forma de disenteria, considera-

da també una infecció de transmissió sexual–ITS) (de 76 a 37), encara que la tendència irregular que segueix 

l’evolució de la malaltia podria estar relacionada en certa mesura amb el sistema de notificació. De la mateixa 

manera, s’observa una nova reducció de la incidència de l’hepatitis A (considerada també una ITS) (de 158 a 

135) després del fort increment de l’any 2009 (579 casos) i un cert increment de l’hepatitis B (de 97 a 126).  

Infeccions de transmissió sexual60 

Enguany no hi ha moltes novetats informatives relacionades amb les ITS, atès el caràcter bianual de l’estudi epi-

demiològic del Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya. Com s’havia comen-

tat en les dues darreres edicions de la Memòria, des de finals dels anys 90 es detecta una tendència creixent ge-

neralitzada de les ITS a Catalunya, particularment en determinats perfils poblacionals com ara les persones joves, 

menys de 25 anys, els HSH, les persones d’origen immigratori, les persones VIH positives i les dones en edat re-

productiva. Addicionalment, els diagnòstics concomitants i l’increment de coinfeccions amb el VIH és motiu de 

preocupació, tant a Catalunya com a la resta d’Europa. 

Així, s’ha de destacar l’estabilització –després de l’increment registrat l’any 2010- dels casos notificats de condi-

loma (de 355 el 2009 a 4.561 el 2010 i a 4.478 el 2011), d’herpes genital (de 417 a 1.671 i a 1.606, respect i-

vament), de tricomona (de 155 a 561 i a 546, respectivament), de sífilis (de 328, a 459 i a 496, respectivament), 

i d’“Altres ITS” (de 18.092 a 24.786 i a 26,766, respectivament). 

2.2.4. HÀBITS I ESTILS DE VIDA DE LA POBLACIÓ 

En aquest apartat s’aborden diversos indicadors relacionats amb els determinants socials de l’estat de salut de la 

població de Catalunya amb l’objectiu de contrastar, en la mesura del possible, algunes de les tendències generals 

esbossades en edicions anteriors de la Memòria a l’entorn de l’activitat física i els hàbits alimentaris, el consum 

de drogues i la sinistralitat a la xarxa viària.  

La Llei de salut pública de 2009,61 pionera a l’Estat, aborda la salut des de dues perspectives. D’una banda, des 

de l’atenció a la malaltia i, de l’altra, des de la promoció d’hàbits de vida saludables i la lluita contra les desigual-

tats sociosanitàries per raó de gènere, edat i estatus econòmic. No en va, els aspectes socioeconòmics i les actu-

acions preventives en matèria de salut tenen tanta o més repercussió sobre el benestar de les persones que la 

resta de determinants de la salut. 

2.2.4.1. ACTIVITAT FÍSICA, HÀBITS ALIMENTARIS I PES 

El Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PASS)62 va ser 

elaborat pel Departament de Salut en resposta a l’increment observat en la prevalença de l’obesitat, sobre la ba-

se de l’estratègia mundial de l’OMS i l’Estratègia per a la nutrició, l’activitat física i la prevenció de l’obesitat (NA-

OS) del Ministeri de Sanitat i Consum. El PASS desenvolupa accions pròpies, així com accions d’assessorament 

                                                           
60 Les dades d’aquest epígraf provenen del Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXIII. Vegeu la nota a peu de pàgina núm. 55. 
61 Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. DOGC núm. 5495, de 30.10.2009 i Dictamen 14/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de sa-

lut pública. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008.   
62 Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PASS). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 

Departament de Salut, 2008. Consulta març de 2013. 

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Ambits%20tematics/Linies%20dactuacio/Salut%20publica/PAAS/Documents/paas.pdf
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tècnic en quatre àmbits (educatiu, sanitari, comunitari i laboral) des de l’any 2008. Tot i així, alguns dels indica-

dors disponibles sobre activitat física, dieta, sobrepès, i consum de tabac i alcohol a Catalunya continuen mos-

trant uns nivells poc favorables que, a data d’avui, esdevenen predictors de riscos de morbimortalitat futura per 

malalties cròniques (diabetis, hipertensió arterial, malalties coronàries, càncer, etc.) i, per tant, de càrrega d’anys 

potencials de vida en bona salut perduts. 

D’acord amb els resultats de l’ESCA 2011, el 19,1% de la població de 15 anys i més és declara sedentària (el 

17,2% dels homes i el 21% de les dones), en comparació amb el 26% reportat un any abans. La proporció de po-

blació sedentària en les dones decreix en les classes socials més desafavorides mentre que en els homes 

s’observa un patró invers. En termes generals, la proporció més elevada de sedentarisme es dóna en la població 

amb estudis primaris i sense estudis. Quant a la valoració de l’activitat física, val a destacar que si bé el 30,4% de 

la població infantil de 6 a 14 anys declara haver participat cada dia o gairebé cada dia en jocs d’esforç físic o es-

port, el 18,6% reconeix no haver participat cap dia o gairebé cap dia. La freqüència d’aquestes activitats físiques 

és més elevada entre els nens que entre les nenes. D’altra banda, l’ESCA 2011 també reporta que les activitats 

més freqüents en la població de 3 a 14 anys en temps de lleure i fora de l’horari escolar són, per ordre decrei-

xent, mirar la televisió, jugar al parc o al carrer, i jugar amb videojocs i jocs d’ordinador.  

Dins el terreny de l’alimentació, l’ESCA 2011 confirma una vegada més que els hàbits de la població catalana no 

són del tot saludables. Només l’11,4% de la població general segueix la recomanació d’ingesta diària de cinc ra-

cions de fruita i/o verdura; un percentatge que es redueix a la meitat (el 6,5%) en el cas de la població de menys 

de 15 anys, sense diferències significatives en funció del sexe. En aquest sentit, el 73,4% de la població de 3 a 

14 anys reporta una ingesta màxima de menjar ràpid, begudes ensucrades, productes amb sucres o piscolabis i 

menjars salats de tres vegades durant els set dies anteriors a l’enquesta. Els hàbits alimentaris es fan general-

ment més saludables a mesura que augmenta l’edat de les persones i, en relació amb les dones, a mesura que 

augmenta la classe social i el nivell d’estudis (els homes, en aquest sentit, no presenten diferències). 

Com s’ha comentat en edicions anteriors de l’MSEL, els objectius del Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010 

relacionats amb els estils de vida de la població no s’han assolit del tot degut a la reproducció o, fins i tot, refor-

çament de determinats hàbits: el sedentarisme a la feina i a la llar ha crescut el 20% en poc més de quinze anys 

(1994-2010), i el consum de verdures, peix i fruita ha disminuït al llarg d’aquest mateix període de temps a favor 

de la ingesta de menjar ràpid. La manca d’activitat física i de seguiment de les recomanacions alimentàries ha 

contribuït a la generació d’un dels problemes de salut pública més preocupants de Catalunya i el conjunt de 

l’Estat: l’obesitat. D’acord amb l’ESCA 2011, la meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes a Catalu-

nya; més concretament, el 36,3% de les persones enquestades té sobrepès i el 13,9% obesitat, en comparació 

amb el 35,1% i el 12% de l’any anterior, respectivament. Mentre que el sobrepès afecta més els homes que les 

dones (43,7% vs. 28,7%), els percentatges d’obesitat són molt semblants per a tots dos sexes. A mesura que 

s’incrementa el grup d’edat, també ho fa la prevalença d’excés de pes en les persones, tant en homes com en 

dones. Contràriament, la prevalença d’infrapès està concentrada en les dones joves de 18 a 34 anys, on hi ha el 

52,8% de la població amb baix pes. 

Finalment, pel que fa a les desigualtats en salut, l’ESCA 2011 posa de manifest que, independentment de la clas-

se social, els homes reporten una proporció superior de sobrepès que les dones. Al mateix temps, el percentatge 

de població amb sobrepès i obesitat augmenta en les classes socials més desafavorides i amb un nivell d’estudis 

més baix, sobretot en la població femenina, per una qüestió relacionada molt probablement amb els hàbits i la 

qualitat de l’alimentació. 

2.2.4.2. CONSUM DE TABAC I ALCOHOL 

Les dades de l’ESCA 2011 i l’Informe 2011 de l’Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies63 reforcen les 

tendències generals reportades en edicions anteriors de l’MSEL a l’entorn del consum de tabac i alcohol a Cata-

lunya: favorables pel que fa a l’hàbit tabàquic i desfavorables pel que fa a conductes de risc associades a 

l’alcohol. 

D’acord amb l’ESCA 2011, tres de cada deu persones de 15 anys i més (el 29,5%) es declara fumadora  (el 

35,8% dels homes i el 23,4% de les dones). Aquest resultat no presenta diferències significatives respecte de 

l’ESCA 2010 ni de l’ESCA 2006, que coincideix en el temps amb l’aprovació de la Llei 28/2005, de 26 de desem-

bre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la 

publicitat dels producte del tabac. Alhora, la intervenció sociosanitària sobre el consum de tabac en el període 

                                                           
63 Informe 2011. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, 2011. Con-

sulta març de 2013. 

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/oed2011.pdf
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1990-2011 ha contribuït a disminuir el consum d’aquesta droga, particularment en els homes, que partien 

d’unes posicions elevades en comparació amb les dones. 

Les dones mostren un patró de consum de tabac per edats relativament estable entre els 15 i els 55 anys d’edat. 

A partir d’aquesta edat la prevalença decau considerablement, fins al punt que, per exemple, el 90,8% de les do-

nes de 65 anys i més declara no haver fumat mai. La prevalença de consum de tabac en els homes és superior a 

la de les dones, independentment de l’edat, però també es constata una disminució accentuada de l’hàbit tabà-

quic en els homes a partir dels 55 anys d’edat. Les dades proporcionades per l’ESCA 2011 permeten afirmar en 

termes generals que les classes socials més afavorides consumeixen menys tabac que les classes socials més 

desafavorides. 

L’abandonament de l’hàbit tabàquic segueix un patró generacional: guanya punts amb l’edat. La taxa 

d’abandonament en la població de 15 anys i més (persones exfumadores / [persones exfumadores + persones 

fumadores] x 100) ha passat del 30,4% l’any 2002 al 40% el 2011, amb valors similars en homes (el 41,4%) i 

dones (el 37,7%). Alhora, el percentatge de la població que mai no ha fumat és més gran en el cas de les dones, 

sobretot a mesura que els grups són de més edat. 

Quant a l’alcohol, l’ESCA 2011 reporta que el 4,7% de la població practica un consum de risc (el 78,2% dels ho-

mes i el 2,3% de les dones), una xifra que es manté pràcticament estable en comparació amb l’any 2006, però 

que alhora és indicativa de la pervivència d’un hàbit negatiu des del punt de vista de la seguretat i la salut. La 

prevalença de persones bevedores de risc d’alcohol és superior en les edats joves, d’una banda, i en els homes 

en totes les edats, de l’altra. Així, més del 15% dels homes joves de 15 a 24 anys afirmen practicar consums 

d’alcohol associats a comportaments de risc. En termes de classe social i sexe, les dades posen de manifest que 

el consum de risc d’alcohol és més elevat en les dones de grups socioeconòmics més afavorits i/o amb un nivell 

d’estudis superior (i.e. universitaris), mentre que en els homes ho és en el cas dels grups socioeconòmics de 

classe mitjana i/o amb un nivell d’estudis també mitjà (i.e. secundaris). 

2.2.4.3. CONSUM DE DROGUES NO INSTITUCIONALITZADES 

A l’MSEL 2009 es plantejava la possibilitat que la tendència general observada recentment en el conjunt 

d’Espanya cap a l’estabilitat en el consum dels derivats del cànnabis i la cocaïna tingués la seva rèplica a Catalu-

nya. L’Informe 2009 de l’Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies64 es reafirma en aquest canvi de 

tendència, però no aporta dades concretes per a Catalunya, que continuava enregistrant la prevalença del con-

sum de cànnabis en els últims trenta dies més elevada de tot l’Estat, tant pel que fa a la població de 15 a 64 

anys d’edat (l’11,6%enfront del 7,1%), com als estudiants d’ensenyaments secundaris de 14 a 18 anys d’edat (el 

23% enfront del 20,1%).65  

Durant l’elaboració d’aquesta Memòria no es disposa de dades actualitzades en l’àmbit de Catalunya que perme-

tin contrastar les tendències esbossades durant anys anteriors a propòsit del consum de drogues no instituciona-

litzades. L’Observatori de Nous Consums de Drogues de l’Agència de Salut Pública de Barcelona no ha publicat 

cap més informe des de l’any 2009, i l’informe 2011 de l’Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies 

aporta fonamentalment dades d’àmbit estatal.66 Tot i això, es pot destacar com a patró general que el cànnabis 

és la droga no institucionalitzada que presenta el consum més elevat en el conjunt de l’Estat, que el policonsum 

de drogues es generalitza com a patró amb una forta presència de l’alcohol, que s’estabilitzen els consums 

d’heroïna i de cànnabis, que el consum d’hipnosedants és majoritari en les dones i, com a dada positiva, que per 

primera vegada disminueix el consum de cocaïna.  

Quant a la diferenciació dels consums segons el sexe de les persones, els homes consumeixen més que les do-

nes totes les substàncies, llevat dels hipnosedants. Tanmateix, es constata una aproximació al llarg dels darrers 

anys dels consums de les noies als dels nois, fins al punt que actualment els superen en el consum de tabac, al-

cohol i hipnosedants sense recepta. 

Finalment, la droga no institucionalitzada que genera una demanda assistencial més gran (i.e. desintoxicacions) 

és la cocaïna, seguida dels opioides i el cànnabis. La resta genera una demanda baixa, en consonància amb els 

seus nivells de consum.  

                                                           
64 Informe 2009. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social, Observatorio Español sobre Drogas, 2009. Consulta març de 2013. 
65 La mostra utilitzada només permet obtenir dades amb una precisió acceptable per CA en el cas de la prevalença de l’alcohol, el ta-

bac i el cànnabis. A l’MSEL 2009 es comenten les dades disponibles més recents sobre el consum de la resta de drogues psicoactives 
il·legals a Catalunya. 
66 Vegeu la nota a peu de pàgina núm. 63. 

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/oed-2009.pdf
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2.2.4.4. SINISTRALITAT A LA XARXA VIÀRIA 

En edicions anteriors de l’MSEL s’ha reportat la tendència positiva en l’accidentalitat de trànsit a Catalunya. Con-

cretament, s’assoleix amb escreix l’objectiu de la Unió Europea, fixat en el Llibre blanc del transport de la CE,67 de 

reduir l’any 2010 el nombre de morts a la xarxa viària a la meitat respecte de l’any 2000. En relació amb la nova 

dècada, Europa s’ha fixat el mateix objectiu per a l’any 2020, de reducció de la mortalitat al 50% respecte del 

2010. A Catalunya, el Pla de seguretat viària (PSV) 2011-201368 és el primer instrument per anar assolint aques-

ta meta a mig termini i fixa com a objectiu principal reduir la sinistralitat viària (i.e. nombre de persones mortes i 

nombre de persones ferides greus ) el 15%, com a mínim, en comparació amb l’any 2010. A diferència d’altres 

PSV, el nou Pla dóna un espai destacat a les persones ferides greus, atès que la recollida d’informació sobre 

aquest fet permet obtenir una composició de lloc més acurada a l’entorn de les conseqüències de la sinistralitat 

en carretera. 

L’any 2011 s’han registrat a Catalunya 22.775 accidents de trànsit amb víctimes (persones mortes o ferides 

greus),69 és a dir, el 5,6% menys que l’any anterior. D’aquests accidents, 7.247 han tingut lloc en zones interur-

banes i 15.528 en zones urbanes. La rellevància d’aquestes dades té a veure amb el fet que la sinistralitat a la 

xarxa viària afecta particularment la població jove i que, a banda de persones mortes, també produeix lesions 

cròniques i discapacitats permanents. Així, del total de víctimes en zones interurbanes (i.e. 10.894 persones), el 

98,1% correspon a persones ferides (i.e. 10.689) i l’1,9% restant a persones mortes a 24 hores (i.e. 205). En zo-

nes urbanes, del total de víctimes (i.e. 19.878 persones), el 99,6% es tracta de persones ferides (i.e. 19.803) i el 

0,4% restant són persones mortes a 24 hores (i.e. 75) 

Les dades corresponents al 2011 posen de relleu, una vegada més, la reducció de l’índex d’accidentalitat de 

trànsit a Catalunya, mesurat a través del nombre d’accidents amb víctimes per 100.000 vehicles, que passa de 

50 l’any 2005 a 26 l’any 2010 i a 25 l’any 2011, i del nombre d’accidents amb víctimes per 100.000 habitants, 

que passa de 71 l’any 2005 a 37 l’any 2010 i a 35 l’any 2011. Addicionalment, el nombre de víctimes mortals a 

trenta dies i de ferits greus ha mantingut una tendència decreixent al llarg d’aquest mateix període de temps. 

L’any 2011, el nombre de persones ferides i mortes en aquestes circumstàncies és de 417, una xifra que repre-

senta una reducció del 6,4% respecte de l’any anterior i del 40,4% en comparació amb l’any 2005. 

Aquests resultats estan relacionats amb la consecució de millores de seguretat en les infraestructures viàries, tot 

i que a Catalunya encara queden diversos trams amb un índex de perillositat alt, d’acord amb l’estudi EuroRAP 

per als anys 2008-2010, que relaciona el nombre d’accidents greus (amb persones mortes i ferides greus) amb la 

intensitat de vehicles (IMD) que circulen pel tram en qüestió. 

També es constaten millores relacionades amb la valoració subjectiva del risc, un dels elements fonamentals que 

concorre en la sinistralitat i que el PSV anterior va considerar a través del foment d’un canvi cultural. La utilització 

dels sistemes de seguretat passiva en persones implicades en accidents de trànsit (i.e. casc en ciclomotors i mo-

tocicletes i cinturó de seguretat i sistemes de retenció infantil en vehicles lleugers) assoleix nous records l’any 

2011 i supera en tots els casos el 95%, tant en zona urbana com interurbana.  

Alhora, el percentatge de resultats positius que es detecten en cadascuna de les proves d’alcoholèmia manté 

l’any 2011 la tendència a la baixa iniciada anys enrere. S’obté una relació directa entre el consum d’alcohol, ac-

cidents i persones mortes en accidents: aproximadament l’1,6% de les persones conductores circulen amb una 

taxa d’alcoholèmia per sobre de la permesa l’any 2010 (enfront el 2,1% l’any 2009); entre els accidents, aquest 

percentatge se situa en el 9,5% l’any 2011 (enfront del 10,5 el 2010), i  entre les persones mortes supera el 20% 

(23,6% l’any 2011, enfront del 24,9% el 2010). Tanmateix, es constata un increment de la presència detectada 

de drogues i psicofàrmacs en els accidents mortals, fet que fa pujar entre els anys 2010 i 2011 la proporció de 

persones conductores mortes amb substàncies detectades del 39,4 al 42,4%.Pel que fa a l’evolució de la veloc i-

tat, s’observen tendències a la baixa en tots els tipus de via (autopista, autovia i carretera) llevat dels accessos a 

Barcelona, on la velocitat mitjana s’incrementa com a conseqüència dels canvis introduïts en els límits de veloc i-

tat.  

D’altra banda, entre els aspectes més negatius de la sinistralitat a la xarxa viària cal fer referència a l’evolució del 

nombre de persones mortes i ferides greus en accidents amb bicicleta i motocicleta en zones urbanes, dos mit-

jans de locomoció específicament comentats en edicions anteriors de l’MSEL. Pel que fa a la bicicleta, creix ràpi-

                                                           
67 Vegeu: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_es.htm. Consulta març de 2013. 
68 Pla de seguretat viària 2011-2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Servei Català de Trànsit, 2011. Consulta març de 2013.   
69 Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2011. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Servei Català del Trànsit, 2012. Consulta 

març de 2013. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_es.htm
http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/Seguretat%20Viaria/plaseguretatviaria_2011_2013.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/Seguretat%20viaria/Anuari_2011.pdf
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dament el nombre de persones mortes i ferides greus en zones urbanes en passar de 24 l’any 2009 a 49 el 2010 

i a 64 el 2011 (és a dir, el 30,6% més en l’últim any). La mateixa tendència negativa experimenta la sinistralitat 

amb motocicleta en les zones urbanes, que ha produït 326 morts i ferides greus l’any 2011, enfront dels 311 ca-

sos de l’any anterior (és a dir, el 4,8% més). La sinistralitat en zones interurbanes d’aquests dos mitjans de loco-

moció manté una tendència a la baixa similar a la del ciclomotor, que continua descrivint una tendència marca-

dament favorable tant en les zones interurbanes (on el nombre de persones mortes o ferides greus passa de 86 a 

60 entre els anys 2010 i 2011) com en les zones urbanes (de 158 a 127). 

Des del punt de vista de les persones implicades en accidents greus, una altra dada negativa té a veure amb les 

persones vianants que moren o resulten ferides greus per accident: si bé és veritat que es dóna una reducció del 

43,2% en les zones interurbanes (es passa de 81 casos l’any 2010 a 46 el 2011), la tendència és la contrària en 

les zones urbanes (es passa de 393 casos l’any 2010 a 422 el 2011, el 7,4% més). Al mateix temps, un any més 

creix el nombre de persones mortes i ferides greus per atropellaments en zones urbanes (401 el 2010 i 433 el 

2011, el 8% més), una tipologia d’accident que ha guanyat protagonisme a Catalunya en els últims anys. 

Finalment, s’ha de destacar que l’evolució positiva de les principals variables de seguretat viària posiciona Cata-

lunya al capdavant de la Unió Europea juntament amb països com Finlàndia, Irlanda, Dinamarca i Alemanya, però 

encara lluny de referents com els Països Baixos, el Regne Unit i, particularment, Suècia. 

2.3. EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA: RECURSOS I ACTIVITAT 

Una lectura longitudinal de les dades sobre els recursos i l’activitat del sistema sanitari de Catalunya permet evi-

denciar el canvi de tendència del creixement al decreixement que es produeix en aquest sentit entre els anys 

2008 i 2011, l’últim de la sèrie actualitzada disponible en el moment de realització d’aquesta Memòria. En base 

a la informació disponible, es pot afirmar que el 2008 representa el moment de màxima dotació i intensitat assis-

tencial del sistema sanitari de Catalunya; el 2009, el de la desacceleració del creixement o l’estabilitat, depen-

dent del recurs o paràmetre d’activitat, i el 2010 el de l’inici d’uns ajustaments que esdevenen l’antesala de les 

reformes de més gran abast (i.e. transformació del model organitzatiu i reducció de la despesa sanitària) enceta-

des el 2011 i el 2012 i que apareixen breument resumides en l’apartat 2.1.2. («Context català»).  

Així, pel que fa a l’atenció primària, es constata una reducció del nombre d’atencions i de la freqüentació. A 

l’atenció hospitalària es dóna una contenció de l’activitat general i de les urgències. Quant a l’atenció sociosanità-

ria, cal tenir present l’increment progressiu de la pressió demogràfica sobre uns recursos que, des de fa anys, 

tendeixen a l’estancament. Més enllà d’això, s’observa des de fa uns quants anys un desplaçament cap a 

l’atenció de mitjana durada en detriment de la llarga durada, que cal emmarcar en un moviment més general des 

de l’atenció amb internament cap a la de tipus ambulatori i d’aquesta a l’atenció domiciliària. 

2.3.1. ATENCIÓ PRIMÀRIA 

En relació amb l’atenció primària,70 val a destacar, d’entrada, l’estabilitat en el nombre d’equips d’atenció primà-

ria (EAP) entre els anys 2010 i 2011 (367 unitats), després de la tendència creixent descrita en els últims anys. 

De la mateixa manera, la dotació de recursos humans per habitant roman estable per segon any consecutiu des-

prés de la reducció que va tenir lloc l’any 2009, però cal tenir present la introducció de modificacions en els crite-

ris de sol·licitud de dades a les entitats proveïdores a l’hora d’interpretar aquests resultats (vegeu nota a la taula 

següent). L’edició 2012 de la Memòria del CatSalut no proporciona dades sobre els assistents i assistentes soc i-

als. 

 

 

 

                                                           
70L’atenció primària és el primer nivell d’accés de les persones a l’assistència sanitària i es presta principalment en els centres d’atenció pri-

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

bàsiques de salut (ABS), les quals tenen assignat un equip d’atenció primària (EAP) amb professionals de l’assistència sanitària i social. 
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TAULA V-6. Recursos en l’atenció primària. Catalunya, 2009-2011 

ATENCIÓ PRIMÀRIA 2009 2010 2011 
% variació 

2010 - 2011 

EAP 362 367 367 0 

Metges/esses 7,9 7,9 7,9 0,0 

Infermers/eres 7 7 6,9 1,4 

Assistents/es socials 0,3 0,3 - - 

Unitats: les freqüències estan expressades en nombres absoluts (EAP) i en forma de taxa per 10.000 habitants (llocs de treball). 

Nota: la categoria “metges/esses” inclou els metges i les metgesses generals, els/les pediatres i els odontòlegs i odontòlogues. D’acord amb 

CatSalut 2012, p. 9, “s’ha passat de recollir el nombre d’equivalents de llocs de treball de 36 hores setmanals de cada EAP, a recollir el nom-

bre d’hores anuals contractades de cada categoria professional en cada EAP, calculant posteriorment els equivalents”. Els llocs de treball es-

tan ponderats segons la dedicació horària de les jornades laborals, les quals equivalen a 36 hores setmanals. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2011. Barcelona: Departament de Salut, 2012 i de Memòria socioeco-

nòmica i laboral de Catalunya 2011. Barcelona: CTESC, 2012. 

Pel que fa a l’activitat assistencial, les dades disponibles71 confirmen per tercer any consecutiu el canvi de ten-

dència observat el 2009. Si bé és veritat que el volum de persones inscrites en el Registre Central d’Assegurats 

(RCA) disminueix el 0,45% respecte de l’any anterior, el nombre de visites als EAP ho fa el 3,8%; és a dir, es pro-

gramen 1.859.842 visites menys. Paral·lelament, la freqüentació als EAP torna a baixar i se situa en 6,3 visites de 

mitjana per persona i any enfront de les 6,5 de l’any 2010. 

Complementàriament, el percentatge de visites que generen sol·licitud d’anàlisis clíniques s’incrementa per segon 

any consecutiu en passar del 10,7 l’any 2010 a l’11% l’any 2011; en termes absoluts, el nombre de visites aug-

menta en 444.765 unitats (el 15,9%). Alhora, el percentatge de visites que generen sol·licitud de proves de diag-

nòstic per la imatge pràcticament no varia; en termes absoluts es produeix un increment de 138.283 unitats. Fi-

nalment, el nombre de visites que donen lloc a una sol·licitud d’interconsulta (i.e. derivacions cap a altres profes-

sionals) registra un increment considerable, tant en termes relatius (del 6 al 8,7%) com absoluts (+1.196.392 

unitats). 

TAULA V-7. Activitat en l’atenció primària. Catalunya, 2009-2011 

ATENCIÓ PRIMÀRIA 2009 2010 2011 
% variació 

2010 - 2011 

Visites als EAP 51.127.035 48.339.450 46.479.608 -3,8 

Freqüentació als EAP 6,9 6,5 6,3 -3,1 

Sol·licituds d'anàlisis 

clíniques 
9,4 10,7 11,0 2,8 

Sol·licituds de diagnòs-

tic per la imatge 
4,1 4,2 4,1 -2,4 

Sol·licituds d'intercon-

sulta 
7,1 6,0 8,7 45,0 

Unitats: les freqüències estan expressades en nombres absoluts (“visites”) i relatius (“freqüentació”: nombre de visites per habitant i 

“sol·licituds”: percentatge de visites que deriven en sol·licituds). 

Nota: Les dades sobre visites, freqüentació i sol·licituds inclouen l’activitat realitzada durant l’horari de funcionament del servei en el centre i a 

domicili (exclou l’atenció continuada). 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2011. Barcelona: Departament de Salut, 2012 i de Memòria socioeco-

nòmica i laboral de Catalunya 2011. Barcelona: CTESC, 2012. 

El pes relatiu de les entitats proveïdores amb participació privada de serveis d’atenció primària no ha variat res-

pecte de l’any anterior. 

                                                           
71 L’any 2011 augmenta el 20% el nombre d’EAP que generen aquest tipus d’informació. 
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2.3.2. ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 

Dins l’àmbit de l’atenció hospitalària72 es produeix una nova reducció dels recursos disponibles l’any 2011 en 

comparació amb el 2009 i el 2010. La Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) disminueix la dotació en una 

unitat i passa a tenir 63 centres proveïdors en comptes dels 64 de l’any 2010 o dels 65 de l’any 2009. Aquesta 

tendència a la baixa arrossega altres indicadors (i.e. nombre de centres amb servei d’urgència i nombre de cen-

tres amb hospital de dia), però no afecta d’altres que es mantenen estables respecte de l’any anterior (i.e. nom-

bre de centres amb consulta externa i nombre de centres amb cirurgia menor ambulatòria (CmA). Així, l’activitat 

global finançada pel CatSalut l’any 2011 disminueix el 4% respecte de l’any 2010. 

La taxa de llits hospitalaris baixa almenys per quart any consecutiu i se situa en 17,3 llits per 10.000 habitants. 

Aquesta tendència s’emmarca dins un context general caracteritzat per la contenció de la despesa sanitària pú-

blica, però també per les millores tecnològiques que fan possible escurçar alguns temps d’estada en els centres 

hospitalaris. En el cas de Catalunya, la durada mitjana dels contactes d’hospitalització convencional i cirurgia ma-

jor ambulatòria (CMA) és de 4,8 dies (5 dies els anys 2009 i 2010). 

TAULA V-8. Recursos en l’atenció hospitalària. Catalunya, 2009-2011 

ATENCIÓ 

HOSPITALÀRIA 
2009 2010 2011 

% variació 

2010 - 2011 

Centres XHUP 65 64 63 -1,6 

Llits hospitalaris 

(XHUP) 
19,1 18,4 17,3 -6,0 

Centres amb consulta 

externa 
64 63 63 0,0 

Centres amb urgències 58 57 56 -1,8 

Centres amb hospital 

de dia 
61 60 59 -1,7 

Centres amb CmA1 61 60 60 0,0 

Unitats: les freqüències estan expressades en nombres absoluts (centres) i en forma de taxa per 10.000 habitants (llits). 

Nota: la taxa de llits d’aguts s’ha calculat sobre la base del nombre de persones inscrites en l’RCA a 31 de desembre de l’any anterior a ca-

dascun dels anys de referència. 

(1) Cirurgia menor ambulatòria. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2011. Barcelona: Departament de Salut, 2012 i de Memòria socioeco-

nòmica i laboral de Catalunya 2011. Barcelona: CTESC, 2012. 

Més enllà del plantejament d’una “concepció d’hospital força diferent de la clàssica, on el llit hospitalari va per-

dent la referència com a indicador i expressió de la dimensió d’un centre”,73 s’ha de destacar el fet que la taxa 

global de llits hospitalaris (centres públics i privats)74 de Catalunya se situa per sota de la mitjana dels països de 

la Unió Europea dels 27 (45,4 per 10.000 habitants vs. 53, respectivament, l’any 2010), i de la recomanació de 

l’OMS (80 llits per 10.000 habitants), però per sobre de la mitjana del conjunt de l’Estat (32 llits per 10.000 hab i-

tants l’any 2010). 

                                                           
72L’atenció hospitalària és el segon nivell d’atenció sanitària i s’ofereix a través de la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP) i d’alguns 

dels recursos d’atenció sociosanitària i d’atenció psiquiàtrica i de salut mental. La XHUP està formada pels centres hospitalaris que contracta 

el CatSalut per a la prestació de serveis. 
73Memòria del CatSalut 2010 (p. 75). Barcelona: Departament de Salut, 2011. 
74La taxa global de llits hospitalaris s’ha calculat a partir de la informació publicada a Catálogo Nacional de Hospitales 2012. Actualizado a 31 

de diciembre de 2011. Madrid: Ministeri de Sanitat i Política Social, 2012 (llits per CCAA) i a Memòria del CatSalut 2011. Barcelona: Generali-

tat de Catalunya, Departament de Salut, 2012 (referència poblacional del RCA l’any 2009). S’ha de tenir present que el Catàleg Nacional 

d’Hospitals recull tots els centres sanitaris que estan autoritzats per actuar sota la denominació genèrica d’“hospitals” (centres amb interna-

ment), independentment d’aspectes o característiques peculiars d’organització, funcionament o finalitat assistencial. De la mateixa manera, 

les dades fan referència al nombre de llits instal·lats (incloent les incubadores) i, per tant, a la dotació fixa de l’hospital en disposició de ser uti-

litzada, encara que una part no ho estigui en la data de referència per raons diferents. La taxa global de llits hospitalaris a la UE-27 i Espanya 

l’any 2010 apareix publicada a Health at a glance: Europe 2012. OECD Publishing, 2012. Consulta febrer de 2013. 

 

http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/home.htm
http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/home.htm
http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/publicacions/memories/2011/memoria_catsalut2011.pdf
http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2012_en.pdf
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El 2011 l’activitat assistencial amb hospitalització experimenta una davallada nova, més intensa que la reportada 

l’any anterior (4% vs. 0,3%; és a dir, 30.374 contactes menys el 2011 vs. 2.185 menys el 2010). Aquesta ten-

dència baixista s’inicia el 2009, però enguany es produeix a expenses no només de l’hospitalització convencional 

(HC) (-4%), sinó també de la cirurgia major ambulatòria (CMA), la qual experimenta una contracció important 

d’activitat  (-4,1%vs. creixements de l’1,7%, el 3,8% i el 7,8% els anys 2010, 2009 i 2008, respectivament). Addi-

cionalment, la taxa bruta d’hospitalització es redueix per quart any consecutiu fins a situar-se en 94 per mil con-

tactes de persones residents malaltes a Catalunya. 

Pel que fa a la consulta externa, el procés d’integració funcional dels centres hospitalaris i els CAP II en un únic 

nivell assistencial a les consultes externes dels hospitals d’aguts explica la tendència vers l’increment progressiu 

de l’activitat en els centres de la XHUP en detriment de la dels CAP II. Dit això, val a destacar que en comparació 

amb els dos anys anteriors, l’increment d’activitat de les consultes externes de la XHUP l’any 2011 se suavitza 

(0,9% vs. 11,4% l’any 2010), mentre que la reducció en els CAP II s’intensifica (-42,4% vs. -17,2% l’any 2010). 

Quant a les sessions en els hospitals de dia (i.e. dispositius que presten atenció mèdica o d’infermeria en un ma-

teix dia) i les intervencions de cirurgia menor ambulatòria (CmA) (i.e. procediments en què no es preveu la neces-

sitat de reanimació ni d’observació postquirúrgica), s’observa una desacceleració del creixement al llarg del 

2011, mentre que les mesures de contenció i racionalització en les urgències hospitalàries retrotreuen l’indicador 

d’activitat fins a nivells equiparables als de l’any 2005 (quan es van registrar 3.351.707 urgències hospitalàries). 

TAULA V-9. Activitat en l’atenció hospitalària. Catalunya, 2009-2011 

ATENCIÓ 

HOSPITALÀRIA 
2009 2010 2011 

% variació  

2010 - 2011 

Contactes d'hospitalit-

zació convencional i 

d'intervencions de 

CMA1 

757.311 755.126 724.752 -4,0 

Taxa bruta d'hospitalit-

zació 
98,1 97,4 94,0 -3,5 

Primeres visites en 

consultes externes 

hospitalàries en cen-

tres de la XHUP 

3.428.011 3.667.618 3.700.484 0,9 

Visites en consultes ex-

ternes hospitalàries en 

CAP II 

1.562.396 1.293.240 745.065 -42,4 

Sessions d'hospital de 

dia 
768.007 820.526 820.278 0,0 

Intervencions de CmA2 259.743 299.057 303.797 1,6 

Urgències ateses 3.512.697 3.388.098 3.314.181 -2,2 

Unitats: taxa bruta per 1.000 habitants (hospitalització) i nombres absoluts (resta d’indicadors). 

Nota: el concepte “contacte” designa cada vegada que una persona malalta accedeix a un hospital general d’aguts per rebre qualsevol tipus 

d’assistència finançada pel CatSalut, és a dir, el 75,5% dels contactes l’any 2011 (lleugerament inferior al 77,1% l’any anterior), indepen-

dentment de si es van produir en centres hospitalaris públics o privats amb serveis concertats. L’hospitalització convencional i la CMA 

s’analitzen conjuntament perquè els procediments de CMA poden requerir un ingrés hospitalari. La taxa bruta d’hospitalització es basa en el 

nombre de contactes finançats pel CatSalut per regió sanitària (RS) de residència, mentre que el nombre de contactes inclou també els de les 

persones amb residència no específica o fora de Catalunya. L’activitat de consulta externa està constituïda per les visites a diverses especiali-

tats mèdiques finançades pel CatSalut als hospitals d’aguts i per les visites als CAP II. 

(1) Cirurgia major ambulatòria. 

(2) Cirurgia menor ambulatòria. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2011. Barcelona: Departament de Salut, 2012 i de Memòria socioeco-

nòmica i laboral de Catalunya 2011. Barcelona: CTESC, 2012. 
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2.3.3. ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 

Dins l’àmbit específic de l’atenció sociosanitària75 amb internament, l’any 2011 continua la tendència vers la re-

ducció del nombre de llits disponibles per a 10.000 persones grans. La dotació d’aquest recurs s’incrementa en 

52 unitats, però aquest fet no compensa suficientment el creixement demogràfic de les persones de 65 anys 

d’edat i més. La reducció, un any més, de la ràtio de llits de llarga durada (i.e. rehabilitació, profilaxi de complica-

cions i tractament de malalties cròniques de llarga evolució) no s’ha pogut compensar per mitjà de l’evolució dels 

llits de mitjana durada (i.e. recuperació funcional –convalescència- o tractament de malalties en fase terminal), 

els quals s’incrementen lleugerament en termes absoluts (de 3.345 a 3.389 unitats), però disminueixen lleuge-

rament en termes relatius (de 27 unitats per 10.000 persones grans a 26,8) 

El volum d’activitat dels recursos sociosanitaris amb internament, torna a incrementar-se notablement respecte a 

l’any anterior, tot i la reducció del nombre d’episodis de llarga durada. Els episodis de mitjana durada descriuen 

una pauta de creixement positiu al llarg del últims anys, principalment a l’entorn de les cures pal·liatives. 

 

TAULA V-10. Recursos en l’atenció sociosanitària. Catalunya, 2009-2011 

ATENCIÓ 

SOCIOSANITÀRIA 
2009 2010 2011 

% variació 

2010 – 2011 

Internament         

Centres sociosanitaris 96 96 98 2,1 

Llits sociosanitaris 73,8 72,6 71,5 -1,5 

    Llarga durada 47,0 45,6 44,8 -1,7 

    Mitjana durada 26,9 27,0 26,8 -0,7 

       Convalescència 18,5 18,6 18,1 -2,5 

       Cures pal·liatives 3,1 3,1 3,1 -1,5 

       Polivalent 5,2 5,3 5,6 5,9 

Alternatives 

a l'internament 
        

Unitats d'hospital de 

dia sociosanitari 
73 73 72 -1,4 

Places d'hospital de dia 

sociosanitari 
16,4 16,0 16,1 0,4 

PADES 81 95 98 3,2 

ETODA 6 6 6 0,0 

UFISS 65 64 64 0,0 

    Geriatria 31 30 31 3,3 

    Cures pal·liatives 23 23 23 0,0 

    Mixta 11 11 10 -9,1 

EAIA 79 73 81 11,0 

    Trastorns cognitius 30 25 32 28,0 

                                                           
75 L’atenció sociosanitària s’adreça a les persones dependents, no autosuficients a nivell funcional i que requereixen un ajut, vigilància o cura 

especial (persones grans, amb malalties cròniques i/o en situació terminal). Es facilita mitjançant l’internament (unitats de llarga durada dels 

centres sociosanitaris o unitats de mitjana durada de convalescents, cures pal·liatives o polivalents dels hospitals d’aguts o psiquiàtrics mono-

gràfics) o bé un conjunt de dispositius alternatius a l’internament (atenció ambulatòria dels hospitals de dia sociosanitaris, atenció domiciliària 

dels programes d’atenció domiciliària – equips de suport (PADES) i dels equips de teràpia en atenció directa ambulatòria (ETODA), i atenció de 

les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) i els equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA). 
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    Geriatria 28 27 28 3,7 

    Cures pal·liatives 15 15 15 0,0 

    Polivalent 6 6 6 0,0 

Unitats: nombres absoluts (centres, unitats d’hospital de dia sociosanitari, PADES i ETODA) i taxa per 10.000 habitants de 65 i més anys (llits i 

places). 

Nota: la taxa de llits sociosanitaris i les places d’hospital de dia sociosanitaris s’ha calculat sobre la base del nombre de persones de 65 anys i 

més que hi havia a Catalunya a cadascun dels anys de referència segons les dades de l’Idescat (Padró continu). Les dades sobre les unitats 

de llarga durada també inclouen les persones malaltes de llarga durada amb diagnòstic de sida. Les dades sobre les unitats de mitjana dura-

da convalescent també inclouen les unitats de mitjana durada psicogeriàtrica per a persones malaltes d’Alzheimer i altres demències. S’han 

considerat com a EAIA de trastorns cognitius cinc unitats que encara es contracten com UFISS de trastorns cognitius. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2011. Barcelona: Departament de Salut, 2012 i de Memòria socioeco-

nòmica i laboral de Catalunya 2011. Barcelona: CTESC, 2012. 

 

L’activitat dels hospitals de dia sociosanitaris –interdisciplinària i de règim diürn- experimenta una repuntada 

després de dos anys d’evolució negativa que feia posar sobre la taula la possibilitat d’un canvi de tendència en el 

model d’atenció sociosanitària basat en el no-internament i la proximitat. 

Pel que fa a la resta d’alternatives a l’internament, es posa de manifest novament el desenvolupament positiu 

dels programes d’atenció domiciliària – equips de suport (PADES), els quals incrementen la seva dotació per ter-

cer any consecutiu i passen de 95 unitats el 2010 a 98 el 2011, així com dels equips d’avaluació integral ambu-

latòria (EAIA) (i.e. atenció de pacients en règim de consulta ambulatòria especialitzada), que passen de 73 unitats 

el 2010 a 81 el 2011, gràcies sobretot al reforç dels equips relacionats amb els trastorns cognitius. Per la seva 

banda, tant els equips de teràpia d’observació directa ambulatòria (ETODA) per al tractament de la tuberculosi  

com les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries que actuen en l’àmbit hospitalari (UFISS) (i.e. valora-

ció de pacients ingressats en hospitals d’aguts o psiquiàtrics) romanen estables. 

En termes d’activitat, el nombre d’episodis assistencials dels PADES torna a augmentar en línia de continuïtat 

amb el reforçament, els anys 2010 i 2011, dels recursos disponibles en aquests espai d’atenció sociosanitària 

sense internament. De la mateixa manera, s’incrementa l’activitat dels ETODA, però sense que s’assoleixin els ni-

vells previs a l’any 2010. Pel que fa als UFISS, s’observa una disminució del nombre d’episodis, sobretot derivada 

de la reducció de l’activitat desenvolupada en les unitats de geriatria (2.498 episodis menys), que no queda del 

tot compensada amb la intensificació de l’activitat en unitats mixtes (1.421 episodis més). Finalment, l’activitat 

dels EAIA no consta a la Memòria de CatSalut 2011.76 

TAULA V-11. Activitat en l’atenció sociosanitària. Catalunya, 2009-2011 

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 2009 2010 2011 % variació 2009 - 2010 

Internament         

Episodis assistencials  40.636 42.800 44.273 3,4 

    Episodis llarga durada 13.915 13.925 13.532 -2,8 

    Episodis mitjana dura-

da 
26.721 28.875 30.741 6,5 

       Episodis convales-

cència 
20.420 22.337 22.959 2,8 

       Episodis cures 

pal·liatives 
6.301 6.538 7.782 19,0 

Alternatives a l'interna-

ment 
        

Episodis hospital de dia 

sociosanitari 
5.674 5.503 5.726 4,1 

Episodis PADES 13.000 13.497 14.139 4,8 

                                                           
76 Memòria del CatSalut 2011. Barcelona: Departament de Salut, 2012. Consulta març de 2013. 
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Episodis ETODA 198 170 176 3,5 

Episodis UFISS 24.226 25.677 24.619 -4,1 

    Episodis geriatria 13.415 14.039 11.541 -17,8 

    Episodis cures 

pal·liatives 
5.574 4.805 6.226 29,6 

    Episodis unitats mixtes 5.237 6.833 6.852 0,3 

Unitats: nombres absoluts. 

Nota: Les dades sobre les unitats de llarga durada també inclouen les persones malaltes de llarga durada amb diagnòstic de sida. En relació 

amb les unitats de mitjana durada, a partir de l’any 2008 els registres de mitjana durada polivalents es reparteixen entre els serveis de conva-

lescència i els de cures pal·liatives segons la tipologia de les persones ateses. Les dades sobre les unitats de mitjana durada convalescent 

també inclouen les unitats de mitjana durada psicogeriàtrica per a persones malaltes d’Alzheimer i altres demències. L’activitat fa referència 

al nombre d’episodis assistencials, i s’entén per episodi l’atenció a una persona per una mateixa causa en una mateixa unitat o per part d’un 

mateix equip assistencial (els/les pacients reingressats es comptabilitzen com un nou episodi). En el cas de les unitats d’internament de cures 

pal·liatives i de les UFISS, només es recull informació retrospectiva dels episodis assistencials dels/de les pacients que han estat donats d’alta 

pels equips corresponents. L’activitat del EAIA no consta en la informació del Departament de Salut. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2011. Barcelona: Departament de Salut, 2012 i de Memòria socioeco-

nòmica i laboral de Catalunya 2011. Barcelona: CTESC, 2012. 

2.3.4. ATENCIÓ EN SALUT MENTAL 

Dins l’àmbit de l’atenció en salut mental77 amb internament, l’any 2011 es produeix –per primera vegada en al-

menys dos anys- una reducció en el nombre de centres d’hospitalització psiquiàtrica, els quals passen de 41 a 

40, i una reducció de dues dècimes en la taxa de llits per 10.000 habitants de més de 18 anys d’edat. En el llistat 

de centres publicats a la Memòria de CatSalut 2011 hi desapareix el centre psiquiàtric la Residència L’Esplai, 

Malpartit-Torregrossa. Al mateix temps, el nombre de llits d’hospitalització psiquiàtrica disminueix en 176 unitats 

(4.257 l’any 2010 a 4.081 el 2011) i la taxa per 10.000 habitants baixa de 5,6 a 5,4. 

Pel que fa a l’activitat d’atenció psiquiàtrica en internament, destaca un any més la reducció de les altes o con-

tactes en els hospitals generals (-6,6%) i l’increment en els hospitals psiquiàtrics (+6,2%), que dóna com a balanç 

general una davallada de l’1,6% en el conjunt de l’activitat hospitalària en matèria de salut mental. La categoria 

diagnòstica més freqüent, amb el 35,1% dels contactes, correspon a l’“esquizofrènia i altres trastorns psicòtics”, 

seguida dels “trastorns de l’estat d’ànim”, amb el 24,2%. 

TAULA V-12. Recursos en l’atenció en salut mental. Catalunya, 2009-2011 

ATENCIÓ EN SALUT 

MENTAL 
2009 2010 2011 

% variació               

2009 - 2010 

Internament         

Centres d'hospitalitza-

ció psiquiàtrica 
39 41 40 -2,4 

Llits d'hospitalització 

psiquiàtrica 
5,6 5,6 5,4 -3,6 

Alternatives a l'inter-

nament 
        

Atenció ambulatòria         

    CSMIJ 50 50 50 0,0 

                                                           
77 L’atenció a la salut mental a Catalunya es basa en un model integral i interdisciplinari que prioritza la inserció de les persones malaltes en 

la comunitat. El Departament de Salut disposa d’una xarxa de salut mental amb diversos recursos que combinen possibilitats d’internament i 

de rehabilitació. Els serveis d’internament de salut mental es presten des dels hospitals psiquiàtrics (centres hospitalaris monogràfics) conjun-

tament amb els serveis de psiquiatria dels hospitals generals i dels centres sociosanitaris autoritzats. Els serveis alternatius a l’internament 

engloben l’atenció ambulatòria dels centres de salut mental infantils i juvenils (CSMIJ) i d’adults (CSMA) i de les corresponents consultes peri-

fèriques, els hospitals de dia psiquiàtrics (que tenen un règim d’hospitalització diürna sense internament i busquen aconseguir el màxim nivell 

de reinserció familiar, social i laboral de les persones que pateixen trastorns mentals), i dels centres de dia d’atenció psiquiàtrica i salut men-

tal (que s’adrecen a la població que pateix trastorns mentals severs sense descompensacions agudes amb l’objectiu d’aconseguir un grau de-

terminat d’autonomia, mentre continuen integrades en el seu medi sociofamiliar). Els centres de dia per a la població infantil i juvenil són bà-

sicament centres d’educació especial. 
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    CSMA 74 74 74 0,0 

    Consultes perifèri-

ques infantils i juvenils 
21 21 21 0,0 

    Consultes perifèri-

ques d'adults 
13 13 13 0,0 

Hospitals de dia psi-

quiàtrics 
        

    Centres infantils i ju-

venils 
22 22 23 4,5 

    Centres adults 27 27 27 0,0 

    Places infantils i ju-

venils 
3,1 3,1 3,1 0,0 

    Places adults 1,0 1,0 1,0 0,0 

Centres de dia de salut 

mental 
        

    Centres infantils i ju-

venils 
7 7 7 0,0 

    Centres adults 60 61 61 0,0 

    Places infantils i ju-

venils 
1,8 1,8 1,8 0,0 

    Places adults 3,0 3,1 3,0 -1,9 

Unitats: nombres absoluts (centres), taxa per 10.000 habitants (llits), taxa per 10.000 habitants de fins a 18 anys d’edat (p laces de centres 

infantils i juvenils) i taxa per 10.000 habitants de més de 18 anys d’edat (places de centres d’adults). 

Nota: les dades sobre internament fan referència als centres psiquiàtrics monogràfics autoritzats i als centres que presten serveis 

d’internament psiquiàtric (serveis de psiquiatria dels hospitals generals i dels centres sociosanitaris autoritzats). La taxa de llits 

d’hospitalització psiquiàtrica s’ha calculat sobre la base del nombre de persones inscrites en l’RCA a 31 de desembre de l’any anterior a ca-

dascun dels anys de referència. La taxa de places dels hospitals de dia de salut mental i dels centres de dia de salut mental s’ha calculat so-

bre la base del nombre de persones de fins a 18 anys (centres infantils i juvenils) i de més de 18 (centres d’adults) que hi havia a Catalunya a 

cadascun dels anys de referència segons les dades de l’Idescat (padró continu). 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, 2010 i de Memòria socioeco-

nòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona: CTESC, 2010. 

L’atenció en salut mental a través d’alternatives a l’internament mostra, des de fa un parell d’anys almenys, unes 

xifres molt estables des del punt de vista del manteniment de la dotació dels recursos. Per començar, el nombre 

de centres ambulatoris de salut mental, tant juvenils (CSMIJ) com d’adults (CSMA), no experimenta canvis en 

comparació amb l’any 2010. De la mateixa manera, el nombre de consultes perifèriques que atenen la població 

de zones de menys densitat demogràfica o més difícil accés es manté inalterable després dels ajustaments efec-

tuats dos anys enrere.  

A diferència d’anys anteriors, s’observa una disminució en l’activitat ambulatòria equivalent al 3% de les atenci-

ons; un canvi que afecta tant la població infantil i jove atesa en els CSMIJ com sobretot la població adulta atesa 

en els CSMA. La categoria diagnòstica més freqüent dels CSMIJ l’any 2011 és la de “trastorns per dèficit 

d’atenció, de la conducta i per comportament perjudicial” (el 28,9%), seguida per la de “trastorns d’adaptació” (el 

18,2%). En el cas dels CSMA, les categories diagnòstiques més freqüents són: “trastorns de l’estat d’ànim” (el 

29,6%), seguida per “trastorns d’adaptació” (el 16,1%) i, de molt a prop, per “esquizofrènia i altres trastorns psi-

còtics” (el 16%). 

Quant als hospitals de dia psiquiàtrics i als centres de dia de salut mental, s’observa que els recursos romanen 

estabilitzats des de fa, almenys, un parell d’anys, llevat dels centres infantils i juvenils que passen de tenir 22 un i-

tats a tenir-ne 23, i de les places assignades per a 10.000 persones adultes en els centres de dia de salut men-

tal, que experimenten un increment discret del 0,1%. La Memòria del CatSalut 2011 no reporta l’activitat 

d’aquestes modalitats no hospitalàries d’atenció a la salut mental. 

2.3.5. ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES 

L’any 2011 es va donar continuïtat als canvis introduïts en la gestió i provisió dels centres d’atenció i seguiment 

ambulatori a les drogodependències (CAS), per tal d’avançar en la integració funcional de les xarxes de drogode-
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pendències i salut mental. En aquest sentit, es produeixen diversos traspassos de CAS gestionats per ajunta-

ments a entitats proveïdores de serveis sanitaris. 

El nombre de visites individuals als CAS disminueix per segon any consecutiu: el 16,6% enfront del 2,5% durant el 

2010, i el nombre de desintoxicacions hospitalària baixa dràsticament el 34,3% alhora que s’incrementa el de 

desintoxicacions ambulatòries (el 27,7%). Entre els pacients que han iniciat tractaments l’any 2011, destaquen 

els que tenen problemes relacionats amb el consum d’alcohol (el 44,7% dels casos), seguits de la cocaïna, 

l’heroïna, el tabac, el cànnabis i el tabac. 

TAULA V-13. Activitat en l’atenció a les drogodependències. Catalunya, 2009-2011 

ATENCIÓ A LES DROGO-

DEPENDÈNCIES 
2009 2010 2011 % variació 2009-2010 

Visites individuals CAS 470.460 458.513 382.284 -16,6 

Desintoxicacions ambula-

tòries 
6.336 6.724 8.588 27,7 

Desintoxicacions hospita-

làries 
1.078 1.132 744 -34,3 

Unitats: nombre absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2011. Barcelona: Departament de Salut, 2012 i de Memòria socioeco-

nòmica i laboral de Catalunya 2011. Barcelona: CTESC, 2012. 

2.3.6. DONACIÓ I TRASPLANTAMENT 

L’any 2012 es porten a terme 872 trasplantaments d’òrgans sòlids, dels quals 31 són pediàtrics. Respecte de 

l’any anterior, hi ha hagut una reducció en l’activitat equivalent al 2,2%, però es pot afirmar a grans trets que s’ha 

mantingut un nivell elevat d’activitat, atès que l’any 2011 es va assolir el rècord més gran d’activitat de la histò-

ria.78 El nombre de donants cadàver vàlids passa de 238 a 228, però Catalunya i el conjunt de l’Estat continuen 

tenint dues de les taxes per milió de població (pmp) de donació de cadàver més elevades del món (30,1 i 35,3, 

respectivament). Això és així, tot i la tendència decreixent del traumatisme cranioencefàlic (TCE) entre les causes 

de mort de les persones donants, com a resultat de la millora dels resultats de sinistralitat per accident en carre-

tera. 

Les campanyes de sensibilització i altres mesures de conscienciació també incideixen sobre l’activitat de donació 

i trasplantament, però el 2012 el percentatge de negatives familiars a la donació va recular alguna posició en 

passar del 15,5% de l’any anterior al 17,5%. 

Com s’ha comentat regularment en altres edicions de la Memòria, l’activitat de donació i trasplantament a Cata-

lunya se situa al capdavant d’Espanya i el món, però continua existint un desequilibri entre l’oferta i la demanda 

d’òrgans per a trasplantaments. L’any 2012 la llista d’espera global per a trasplantament d’òrgans sòlids es re-

dueix per –almenys- tercer any consecutiu (el 4,6%), tot i que s’acumulen 1.205 pacients (enfront els 1.263 del 

2011). Per tipus d’òrgan, les llistes que més han disminuït són les de pàncrees (el 15,4%), pulmó (el 13,5%), fet-

ge (el 8,3%) i ronyó (el 3,6%), mentre que les llistes d’espera per a trasplantaments de cor i intestí no han variat. 

En el moment de realització d’aquesta edició de la Memòria no es disposava de les dades actualitzades sobre 

trasplantaments de teixits humans. 

 

 

 

 

                                                           
78 Activitat de donació i trasplantament d’òrgans i teixits a Catalunya, 2012. Barcelona: Departament de Salut, Organització Catalana de Tras-

plantaments, 2013. Consulta març de 2013. 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/01/11/13/12/02426b49-a66b-46ea-9fb3-ac467483775d.pdf
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TAULA V-14. Activitat de donació i trasplantament. Catalunya, 2010-2011 

DONACIÓ I TRASPLAN-

TAMENT 
2010 2011 2012 % variació 2010 - 2012 

Trasplantaments d'òr-

gans sòlids 
747 892 872 -2,2 

Trasplantaments de 

teixits 
14.103  -   -  -  

Llistes d'espera 1.354 1.263 1.205 -4,6 

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Activitat de donació i trasplantament d’òrgans i teixits a Catalunya, 2012. Barcelona: Departa-

ment de Salut, OCATT, 2013 i de Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2011. Barcelona: Generalitat de Catalunya, CTESC, 2012. 

2.3.7. LLISTES D’ESPERA GARANTIDES 

L’any 2012 hi ha setze intervencions quirúrgiques79 que tenen un temps d’espera màxim garantit a la xarxa sani-

tària pública catalana. Si la intervenció no es pot realitzar en el temps compromès en el centre on està programa-

da, el CatSalut ha de proposar un altre centre on es pugui dur a terme en un termini màxim de trenta dies. Encara 

que la Memòria del CatSalut publica dades globals a l’entorn dels temps d’espera, no proporciona informació so-

bre el nombre de persones operades després de la garantia temporal de sis mesos, un dels drets individuals dels 

pacients a Catalunya. 

L’any 2011, però, el CatSalut va començar a treballar en l’elaboració d’un nou model d’accés a les intervencions 

quirúrgiques programades amb repercussió sobre la regulació de l’accés dels pacients als serveis sanitaris.80 Es 

tracta d’un model que incrementa la participació de l’àmbit clínic en el seguiment i la gestió de la llista d’espera i  

que pretén fer el procés de priorització més explícit en l’actual context de dificultat d’assoliment dels terminis de 

garantia. 

Les llistes d’espera81 més nombroses el desembre del 2012 per als procediments quirúrgics en garantia (Decret 

354/2002, de 24 de desembre) corresponen a les operacions de cataractes (24.097 persones malaltes en espe-

ra, l’1,9% més que el mes de juny del 2011), seguides a distància –un any més- per les operacions de pròtesi de 

genoll (8.619 persones malaltes, el 48,5% més), les de galindons (5.244 persones malaltes, el 14,7% menys) i 

les artroscòpies (5.252 persones malaltes, el 9,5% menys). Pel que fa a les pròtesis de genoll, el CatSalut segueix 

incomplint la normativa que estableix un temps màxim d’espera de sis mesos. 

En total, el desembre del 2012 hi ha 70.814 operacions quirúrgiques amb temps màxim d’espera garantit pen-

dents de ser realitzades (sense comptar les vasectomies i la septoplàstia, que es monitoritzen a part). Això signifi-

ca un increment de l’1,7% respecte el mes de juny del 2011, que se suma a la tendència a l’alça constatada en 

les llistes d’espera d’operacions no urgents. Quant al temps mitjà d’espera (4,6 mesos), s’observa una dilatació 

del 6,9% equivalent a 18 dies més aproximadament. 

En relació amb les proves diagnòstiques, la ciutadania encara no té garantit un temps d’espera màxim, atès que 

les previsions a l’entorn de la tramitació del decret que havia d’establir els terminis no s’han acomplert. Al de-

sembre del 2012, la llista d’espera de les proves diagnòstiques sol·licitades per primera vegada s’ha incrementat 

en 1.973 persones en comparació amb el juny del 2011 (l’1,5%), i s’assoleix la xifra de 137.621 persones. El 

temps mitjà d’espera per sol·licitar les proves diagnòstiques (i.e. primera visita a l’especialista) reportat pel CatSa-

lut és de 52 dies, 8 més que un any i mig enrere, però es desconeix el sentit de l’evolució dels terminis d’espera 

fins al moment en què es fan les proves i fins al moment en què s’obté el diagnòstic (i.e. segona visita mèdica). 

 

                                                           
79 Aquestes intervencions són l’alliberament del canal carpià (nervi del canell), l’amigdalectomia, l’artroscòpia, les cataractes, la circumcisió, 

la colecistectomia (extirpació de la vesícula biliar), el hàl·lux valg (galindó), l’herniorràfia femoral (intervenció d’hèrnia inguinal), la histerecto-

mia (extirpació de l’úter), la prostatectomia (extirpació de la pròstata), la pròtesi de genoll, la pròtesi de maluc, el quist pilonidal (quist del sa-

cre), les varices, les vasectomies i la septoplàstia.  
80 Accessibilitat dels pacients als serveis sanitaris: nou model d’accés a les intervencions quirúrgiques programades, 3 d’octubre de 2011. 

Barcelona: Departament de Salut, 2011. Consulta març de 2013.  
81 Per aprofundir en els detalls d’aquesta selecció de dades, vegeu la Consulta interactiva de la llista d’espera d’operacions quirúrgiques i 

proves diagnòstiques. Consulta març de 2013. 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/10/05/11/12/90d6413c-8d1b-4e2c-ab45-8cbd834fabe3.pdf
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_espera.htm
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_espera.htm
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TAULA V-15. Llistes d’espera garantides. Catalunya, juny 2010-desembre 2012 

LLISTES D'ESPERA Juny 2010 Juny 2011 Desembre 2012 
% variació juny 2010 - 

desembre 2012 

Intervencions quirúrgiques 53.610 69.624 70.814 1,7 

Proves diagnòstiques 144.317 135.648 137.621 1,5 

Nota: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Activitat de donació i trasplantament d’òrgans i teixits a Catalunya, 2012. Barcelona: Departa-

ment de Salut, OCATT, 2013 i de Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2011. Barcelona: Generalitat de Catalunya, CTESC, 2012. 

TAULA V-16. Els temps d’espera, però, no es distribueixen equitativament per les regions sanitàries de Cata-

lunya. Pel que fa a les proves diagnòstiques, la diversitat interna d’aquest indicador el desembre del 2012 

comença en els 25 dies de l’Alt Pirineu (13 dies el juny del 2011) i acaba en els 73 dies de Lleida (61 dies el 

juny del 2011). 

2.4. DESPESA SANITÀRIA 

2.4.1. DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

L’Agrupació Salut de la Generalitat de Catalunya té un pressupost per a l’any 2012 de 9.181,6 milions d’euros, el 

6,9% menys que l’any 2011. És el segon any consecutiu que disminueix, i es troba per sota del pressupost de 

l’any 2008. 

El pes del pressupost de l’Agrupació Salut en el total del pressupost de la Generalitat porta cinc anys disminuint i  

l’any 2012 se situa en el 24,8%. En termes de PIB, la disminució afecta els dos darrers anys i se situa l’any 2012 

en el 4,4%. 

El pressupost de l’Agrupació Salut per càpita és de 1.234 euros, el 7% menys que l’any 2011. El pressupost per 

càpita porta dos anys consecutius disminuint. 

TAULA V-17. Pressupost de despeses de salut i del total del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 

2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 Variació 2011-2012 

Agrupació Salut 9.357,5 9.721,0 10.177,0 9.865,8 9.181,6 -6,9 

Total Sector públic 34.750,0 36.985,1 39.699,3 39.354,0 37.024,5 -5,9 

Salut  / Sector públic 26,9 26,3 25,6 25,1 24,8 -0,3 

Salut / PIB 4,4 4,8 5,0 4,7 4,4 -0,3 

Salut per càpita (euros) 1.292,0 1.320,2 1.375,4 1.327,0 1.234,8 -7,0 
Unitats: despeses consolidades en milions d’euros, salut per càpita en euros i la resta en percentatges. 

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

L’anàlisi del pressupost de l’Agrupació Salut per articles i subsectors permet constatar que la despesa més eleva-

da, en termes consolidats, és la de béns i serveis, amb 4.352,9 milions d’euros. Aquest article representa el 

47,4% del pressupost i augmenta 0,5 punts percentuals respecte de l’any 2011. El subsector que presenta un 

import més elevat per a aquest article és el Servei Català de la Salut (4.540,3 milions d’euros), que inclou els 

concerts sanitaris.  

La segona partida en importància és la de remuneracions de personal, amb 3.421,1 milions d’euros, el 37,3% del 

pressupost total, i augmenta 1,9 punts percentuals respecte de l’any 2011. Els subsectors que tenen un import 

més elevat per a aquest concepte són l’Institut Català de la Salut (1.874,6 milions d’euros) i la resta de subsec-

tors (1.480,7 milions d’euros). 

La tercera partida en ordre d’importància és la de transferències corrents, amb 1.064,4 milions d’euros, l’11,6% 

del pressupost total. Ha tingut un disminució de 2,7 punts percentuals en el pressupost de l’Agrupació Salut. A ni-

vell consolidat l’import d’aquesta partida correspon a les prestacions farmacèutiques. 
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La suma de les operacions corrents és de 8.874,1 milions d’euros, que representen el 96,7% del pressupost to-

tal. En relació amb l’any 2011, les operacions corrents disminueixen 0,3 punts percentuals en el pressupost total. 

La resta de partides que configuren el pressupost són les operacions de capital amb 261 milions d’euros i les 

operacions financeres amb 46,5 milions d’euros. Les operacions de capital representen el 2,8% del pressupost i 

augmenten 0,3 punts percentuals respecte de l’any 2011. 
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TAULA V-18. Resum del pressupost de despeses per articles i subsectors de l’Agrupació Salut, 2012 

  
Total consolidat Despeses 

consolidables 
Total Generalitat CatSalut ICS 

Resta sub-

sectors1 Import % 

Total (no financeres+financeres) 9.181,6 100,0 13.669,9 22.851,5 8.685,0 8.506,6 2.727,9 2.932,1 

I. Remuneracions del personal 3.421,1 37,3 0,0 3.421,1 40,6 25,2 1.874,6 1.480,7 

II. Despeses corrents de béns i serveis 4.352,9 47,4 2.271,8 6.624,7 10,6 4.540,3 840,1 1.233,6 

III. Despeses financeres 35,7 0,4 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 35,7 

IV. Transferències corrents 1.064,4 11,6 11.059,9 12.124,3 8.386,6 3.694,4 0,2 43,2 

Operacions corrents (I+II+III+IV) 8.874,1 96,7 13.331,7 22.205,7 8.437,8 8.259,9 2.714,9 2.793,2 

VI. Inversions reals 224,5 2,4 6,1 230,6 0,5 121,5 13,0 95,6 

VII. Transferències de capital 36,5 0,4 191,9 228,4 175,0 53,4 0,0 0,0 

Operacions de capital (VI+VII) 261,0 2,8 198,0 459,0 175,5 174,9 13,0 95,6 

Operacions no financeres corrents+capital) 9.135,1 99,5 13.529,7 22.664,7 8.613,3 8.434,8 2.727,9 2.888,8 

VIII. Variació d'actius financers 3,4 0,0 140,3 143,6 71,7 71,8 0,0 0,2 

IX. Variació de passius financers 43,1 0,5 0,0 43,1 0,0 0,0 0,0 43,1 

Operacions financeres (VIII+IX) 46,5 0,5 140,3 186,8 71,7 71,8 0,0 43,3 

Unitats: imports en milions d’euros. 

(1) Inclou les entitats autònomes administratives, entitats de dret públic, societats mercantils i consorcis. 

Font: elaboració pròpia  a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
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Amb relació a la variació 2011/2012 dels articles pressupostaris de l’Agrupació Salut es constata una reducció 

en termes relatius del pressupost total del 6,9% i en termes absoluts de 684,2 milions d’euros. La partida que 

més ha reduït el seu pressupost és la de transferències corrents (inclou la farmàcia) tant en termes relatius (-

24,7%) com en termes absoluts (348,5 milions d’euros), seguida de les despeses en béns corrents i serveis que 

s’han reduït en termes relatius el 6% i, en termes absoluts, 276 milions d’euros. Les remuneracions de personal 

també han patit una disminució important del seu pressupost. En concret han perdut 65,2 milions d’euros entre 

els anys 2011 i 2012. 

Només hi ha tres articles pressupostaris que han augmentat el seu pressupost. Per una banda, les inversions re-

als han crescut en termes relatius el 3,4% i, en termes absoluts, 7,4 milions d’euros. Per una altra banda, les 

despeses financeres han crescut en termes relatius el 3,1% i, en termes absoluts, 1,1 milions d’euros. Finalment, 

la variació de passius financers ha augmentat el seu pressupost el 0,5% en termes relatius i 0,2 milions d’euros 

en termes absoluts. 

GRÀFIC V-7. Taxes de creixement dels articles pressupostaris de l’Agrupació Salut per a l’any 2012 respecte 

de l’any  2011 
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Operacions corrents (I+II+III+IV)
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VII. Transferències de capital

Operacions de capital (VI+VII)

Operacions no financeres (corrents+capital)

VIII. Variació d'actius financers

IX. Variació de passius financers

Operacions financeres (VIII+IX)

 
Unitats: percentatges. 

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

Referent al pressupost del Servei Català de la Salut per a l’any 2012, aquest ha disminuït en 425 milions d’euros. 

La seva classificació econòmica permet constatar que la partida més important són els concerts (48,4% del pres-

supost total), seguida del contracte programa amb l’ICS (28,3%) i de la despesa en farmàcia (11,2%). Totes les 

partides han disminuït el seu pressupost, sent les més representatives les de farmàcia (335,9 milions d’euros), el 

contracte programa amb l’ICS (49,6 milions d’euros) i els concerts (37,6 milions d’euros). Només les partides cor-

responents a Altres i Béns i serveis han augmentat el seu pressupost, amb 26,2 i 0,1 milions d’euros, respecti-

vament. 

La classificació funcional del pressupost del Servei Català de la Salut permet identificar l’atenció especialitzada 

com la principal partida del pressupost (58,5% del total), seguida de l’atenció primària (18,1%) i de la farmàcia 

(11,2%). Totes les partides de la classificació han reduït el seu pressupost, sent la que més ha perdut la de far-

màcia (335,9 milions d’euros), seguida de l’atenció especialitzada (-44,3 milions d’euros) i l’atenció primària 

(29,5 milions d’euros). 
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GRÀFIC V-8. Classificació econòmica del pressupost de CatSalut 2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del pressupost de salut per a l’any 2012 del Departament de Salut. 

 

GRÀFIC V-9. Classificació funcional del pressupost de CatSalut 2012 

58,5
18,1

11,2

7,4

3,4

1,4

Atenció especialitzada

Atenció primària

Farmàcia

MHDA

Transport sanitari o altres

Administració i recerca / TIC
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Font: elaboració pròpia a partir del Pressupost de Salut per a l’any 2012 del Departament de Salut. 

2.4.1.1. OBLIGACIONS RECONEGUDES 

Les obligacions reconegudes de l’Agrupació Salut tenen una evolució diferent a la que ha seguit el pressupost de 

l’Agrupació. En el període 2008-2012 s’observa que tots els anys, a excepció del 2009, les obligacions reconegu-

des han estat per sota de l’import pressupostat. L’any 2009 les obligacions reconegudes van assolir un import el 

23,7% superior al pressupostat, que equival a una desviació de 2.301,9 milions d’euros. Les partides que més 

van augmentar les seves obligacions reconegudes l’any 2009 van ser els concerts (1.796 milions d’euros), segui-
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da de la farmàcia (742 milions d’euros), dels proveïdors de l’ICS (257 milions d’euros) i de les remunerac ions del 

personal de l’ICS (114 milions d’euros).82 

TAULA V-19. Obligacions reconegudes de l’Agrupació Salut, 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Obligacions reconegudes 9.023,0 12.022,9 9.582,2 9.810,9 8.694,8 

Pressupost de l’Agrupació Salut = 100 96,4 123,7 94,2 99,4 94,7 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

2.4.1.2. DESPESA FARMACÈUTICA 

Les pròximes dues taules que es presenten tracten de la despesa farmacèutica i de la distribució dels envasos 

farmacèutics. Pel que fa als principals indicadors de consum i despesa farmacèutica, s’observa que disminueix el 

nombre de receptes per habitant de 20,3 a 18,7 entre els anys 2011 i 2012. L’import líquid per recepta disminu-

eix d’11,9 a 11,1 euros per recepta (quart any consecutiu disminuint) i de 242,2 a 207,8 euros per habitant (se-

gon any consecutiu disminuint). Per la seva banda, els pensionistes mantenen la seva participació sobre el total 

en termes de receptes (73,3%) i gairebé la mantenen en termes d’import líquid (a l’entorn del 79%).  

La combinació d’aquests resultats provoca un augment de l’aportació dels usuaris sobre el PVP de 2,1 punts per-

centuals, fins a situar-se en el 6,3%. 

TAULA V-20. Principals indicadors de consum i despesa farmacèutica. Catalunya, 2008-2012 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

2011-

2012 

Receptes per habitant 19,1 19,4 19,8 20,3 18,7 -1,7 

Import líquid per recepta (euros) 13,4 13,3 13,1 11,9 11,1 -6,4 

Import líquid per habitant (euros) 256,1 258,3 259,0 242,2 207,8 -14,2 

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

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

PVP per habitant (euros) 270,7 273,2 273,2 255,1 221,8 -13,0 

% d'aportació dels usuaris sobre el PVP 5,4% 5,4% 5,2% 5,1% 6,3% 1,2 
Unitats: nombre de receptes, euros i percentatges. 

(1) Import líquid: preu de venda al públic (PVP) menys l’aportació de l’usuari. 

Font: Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries. CatSalut. 

Referent a la distribució dels envasos farmacèutics, no hi ha canvis en les posicions per grups de la classificació 

ATC. Les primeres posicions estan ocupades pels envasos del sistema cardiovascular (25% del total), del sistema 

nerviós (24%) i del tracte alimentari i metabolisme (16,4%). La posició d’aquests tres primers grups de la classifi-

cació es consolida, atès que tots ells augmenten la seva participació en el total entre els anys 2011 i 2012. Entre 

els grups que disminueixen la seva participació, els que perden més punts percentuals són el sistema muscu-

loesquelètic i el sistema respiratori. 

 

 

 

                                                           
82 Des del Servei Català de la Salut ens comenten que l’explicació d’aquesta desviació de l’any 2009 és deguda al pagament de factures en-

darrerides que es va poder fer aprofitant una millora extraordinària del sistema de finançament de la Generalitat. 
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TAULA V-21. Distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC (atòmic – terapèutica – 

química). Catalunya, 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

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

Sistema cardiovascular 23,6 23,4 23,8 24,1 25,0 

Sistema nerviós 22,9 22,9 23,1 23,4 24,0 

Tracte alimentari i metabolisme 15,2 15,3 15,8 16,0 16,4 

Sistema musculoesquelètic 9,4 9,4 9,0 8,5 7,5 

Sistema respiratori 7,3 7,5 7,0 6,7 6,2 

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

Òrgans dels sentits 4,3 4,4 4,5 4,6 4,1 

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

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

Dermatològics 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 

Preparats hormonals sistèmics, excloent hormones sexuals i insulines 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 

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

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

Diversos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries. CatSalut. 

2.4.2. DESPESA SANITÀRIA PRIVADA I DESPESA SANITÀRIA TOTAL 

La despesa privada en salut a Catalunya l’any 2011 és de 2.872,5 milions d’euros, el 5,2% menys que l’any 

2010, sent el primer any en què es redueix des del 2008. Representa el 30,8% de la despesa pública pressupos-

tada per la Generalitat i les corporacions locals i el 3,3% de la despesa privada total. En termes per càpita, la 

despesa privada en salut és de 386,4 euros, el 5,6% menys que l’any 2010, sent el primer any en què es redueix 

des del 2008. 

TAULA V-22. Despesa sanitària de les famílies. Catalunya i Espanya, 2008-2011 

Catalunya 2008 2009 2010 2011 

Despesa privada en salut 2.843,0 2.942,7 3.028,5 2.872,5 

% respecte de la despesa pública pressupostada en salut (CA i CL) 30,4 30,7 30,3 30,8 

% respecte del total de la despesa privada 3,0 3,2 3,4 3,3 

Despesa privada en salut per càpita 392,5 399,7 409,3 386,4 

Espanya 2008 2009 2010 2011 

Despesa privada en salut 17.118,1 16.609,8 16.211,2 15.798,5 

% respecte de la despesa pública pressupostada en salut (CA i CL) 30,0 28,0 27,0 27,4 

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

Despesa privada en salut per càpita 378,0 362,4 352,5 342,3 

Unitats: milions d’euros, percentatges i euros. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Pressupostos Familiars de l’INE i del Ministeri d‘Economia. 

A Espanya, la despesa privada en salut disminueix el 2,6% l’any 2011; és el tercer any consecutiu que ho fa. Els 

percentatges de la despesa privada en salut sobre la despesa pública pressupostada en salut de les comunitats 

autònomes i les corporacions locals (30,8%) i sobre la despesa privada total (3,1%) són lleugerament inferiors als 

de Catalunya. La despesa privada en salut per càpita a Espanya (342,3 euros) també és inferior a la mitjana cata-

lana. 
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La pròxima taula informa de la despesa sanitària total per organismes. Segons aquestes dades, la font de les 

quals és el Servei Català de la Salut, la despesa sanitària total hauria crescut l’any 2010 l’1,4% fins a situar-se en 

16.531,9 milions d’euros, el 8,4% del PIB. La despesa sanitària pública, amb 11.528,4 milions d’euros (l’1% su-

perior a la de l’any 2009), representaria el 69,7% de la despesa sanitària total, sent la partida més important la 

de la Generalitat de Catalunya amb 10.688,1 milions d’euros. La despesa sanitària privada amb 5.003,5 milions 

d’euros (el 2,4% més que l’any 2009) representaria el 30,3% restant de las despesa sanitària total. La partida 

més important de la despesa sanitària privada és la de les famílies, amb 3.680,2 milions d’euros. 

TAULA V-23. Despesa sanitària total per organismes. Catalunya, 2008-2010 

  

2008 2009 2010 

Import Distribució Import Distribució Import Distribució 

Despesa sanitària total  15.632,2             100,0     16.296,5             100,0     16.531,9             100,0    

Percentatge sobre el PIB             7,7     -              8,3     -              8,4     -  

Generalitat de Catalunya     9.872,2               63,2     10.527,0               64,6     10.688,1               64,7    

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

Mutualitats públiques        469,3                  3,0           439,8                  2,7           448,5                  2,7    

Administració de l'Estat        181,5                  1,2           247,1                  1,5           194,5                  1,2    

Despesa sanitària pública  10.714,4               68,5     11.411,2               70,0     11.528,4               69,7    

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

Assegurances lligades a la salut     1.235,6                  7,9        1.283,0                  7,9        1.323,3                  8,0    

Despesa privada en salut de les famílies     3.682,2               23,6        3.602,3               22,1        3.680,2               22,3    

Despesa sanitària privada     4.917,8               31,5        4.885,3               30,0        5.003,5               30,3    

Percentatge sobre el PIB             2,4     -              2,5     -              2,5     -  

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: Servei Català de la Salut. 

Per acabar aquesta secció, es comenten les dades de despesa total, pública i privada en salut sobre el PIB i per 

càpita de Catalunya en comparació amb les d’Espanya, la UE-15 i l’OCDE.  

A Catalunya, la despesa total en salut equival al 9,1% del PIB i és de 3.223 dòlars per càpita l’any 2010. Ambdós 

registres augmenten respecte de l’any 2009. En relació amb les altres zones estudiades, Catalunya només supe-

ra la despesa en salut per càpita d’Espanya. 

La despesa pública en salut a Catalunya equival al 6,3% del PIB i és de 2.236 dòlars per càpita. Ambdós registres 

pràcticament no han variat respecte de l’any 2009.En aquest cas, Catalunya presenta els registres més baixos de 

les zones estudiades. 

Finalment, la despesa privada en salut a Catalunya equival al 2,8% del PIB i és de 987 dòlars per càpita. Ambdós 

registres augmenten respecte de l’any 2009. En aquest cas, Catalunya presenta els registres més elevats de les 

zones estudiades a excepció de la despesa en salut privada en termes de PIB de l’OCDE, que és igual. 
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TAULA V-24. Despesa total, pública i privada en salut sobre el PIB i per càpita. Comparació internacional, 

2008-2010 

  

Despesa en salut 

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

Despesa total 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Catalunya 8,3 9,0 9,1 2.850 3.171 3.223 

Espanya 8,9 9,6 9,6 2.865 3.097 3.056 

UE-15 9,6 10,4 10,4 3.604 3.779 3.715 

OCDE 8,9 9,8 9,7 3.103 3.323 3.329 

Despesa pública 2008 2009 2009 2008 2009 2010 

Catalunya 5,7 6,3 6,3 1.940 2.206 2.236 

Espanya 6,5 7,2 7,1 2.169 2.314 2.267 

UE-15 7,2 7,8 7,7 2.699 2.849 2.739 

OCDE 6,3 7,0 6,9 2.210 2.382 2.353 

Despesa privada 2008 2009 2009 2008 2009 2010 

Catalunya 2,7 2,7 2,8 910 965 987 

Espanya 2,4 2,4 2,5 696 783 789 

UE-15 2,3 2,4 2,5 825 851 874 

OCDE 2,5 2,7 2,8 842 889 913 
Unitats: percentatges i dòlars. 

Font: OECD health data 2012 i CatSalut. 
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3. EDUCACIÓ  

3.1. CONTEXT 

Cap país, amb independència del nivell educatiu de la població, és del tot immune als efectes de la contracció 

econòmica mundial.83 Les conseqüències d’aquesta crisi són múltiples i varien d’un estat a un altre, d’una regió a 

una altra, però tenen un denominador comú: han obligat a un replantejament de la despesa que sosté els serveis 

públics, entre d’altres i pel que fa a aquest apartat concret, els sistemes educatius. 

Pel que fa a la despesa pública en educació, si bé les darreres dades disponibles a nivell internacional reflectei-

xen un increment en molts estats (l’any 2009),84 a partir de 2010 es registra una lleugera davallada en alguns es-

tats membres de la UE (Eurostat no disposa de dades harmonitzades d’anys posteriors, per tant encara no es pot 

constatar aquesta evolució). En canvi, justament l’any 2010 representa el pic més alt en la despesa pública a Ca-

talunya i Espanya (tanmateix, sense assolir els nivells de despesa europeus), per decréixer de manera significati-

va els anys 2011 i 2012, tal i com es constata a la taula següent. En la majoria de casos, la despesa pública a 

Catalunya se situa en nivells similars als de l’any 2007 (o fins i tot anteriors, com ara la despesa per alumne).  

TAULA V-25. Evolució de la despesa en educació. Catalunya, Espanya i UE-27, 2007-2012 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pressupost Programa Educació - Generalitat 5.317,3 5.770,3 6.028,3 6.310,5 5.837,8 5.471,6 

% de despesa pública en educació sobre el PIB       

Catalunya 2,55 2,71 2,95 3,07 2,78 2,63 

Espanya 3,03 3,27 3,57 3,67 3,49 3,44 

UE-27 3,45 3,60 3,85 - - - 

% de despesa privada en educació sobre el PIB       

Catalunya 0,51 0,58 0,61 0,61 0,62 - 

Espanya 0,44 0,44 0,45 0,49 0,50 - 

Despesa per alumne      
- 

Educació no universitària (centres públics) 5.224 5.433 5.484 5.233 4.849 - 

Educació no universitària (centres privats) 2.599 2.817 3.054 2.946 2.782 - 

Educació universitària 12.602 13.597 13.379 13.052 12.169 - 

Unitats: despeses del programa en milions d’euros, percentatges i despesa per alumne en euros. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat, INE, Ministeri d’Economia i Hisenda, Departament d’Ensenyament i Departament d’Economia i Co-

neixement. 

La reducció de la despesa pública en educació pot tenir greus conseqüències, tant en termes d’equitat com 

d’excel·lència del sistema i en el curt i el llarg termini. Així, i pel que fa a Catalunya, on durant dos anys consecu-

tius s’han aplicat diferents mesures amb la finalitat de reduir el dèficit, diferents sectors de la societat i instituc i-

ons, com ara el Síndic de Greuges, alerten de les dificultats que passen famílies i persones en situació desafavo-

rida per poder accedir al sistema educatiu, atès que el seu comportament està condicionat per la reducció de les 

ajudes públiques. Així, tal com es constata al llarg de l’apartat, l’augment de les taxes de matrícula de diferents 

nivells educatius (com ara les escoles bressol, els CFGS i els estudis universitaris) combinat amb una davallada 

de les beques i ajuts (tant pel que fa a la seva quantitat com a les dificultats i retards en la seva percepció) pot 

posar traves o fins i tot impedir-los continuar la seva trajectòria educativa.  

En aquest sentit, cal destacar l’increment de la despesa privada en educació, tal com recull la taula anterior, la 

qual cosa pot agreujar aquesta situació, en reflectir un major esforç per part de les persones i les famílies, algu-

nes d’elles en situació econòmicament precària. 

                                                           
83 Education at a glance, 2012: summary in spanish. OECD Publishing, 2012. Consulta a http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/9612034e5.pdf?expires=1368782578&id=id&accname=guest&checksum=8D12F1D6975C9E0E324491D

1F25B0EC3  
84 OCDE, 2012. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9612034e5.pdf?expires=1368782578&id=id&accname=guest&checksum=8D12F1D6975C9E0E324491D1F25B0EC3
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9612034e5.pdf?expires=1368782578&id=id&accname=guest&checksum=8D12F1D6975C9E0E324491D1F25B0EC3
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9612034e5.pdf?expires=1368782578&id=id&accname=guest&checksum=8D12F1D6975C9E0E324491D1F25B0EC3
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Pel que fa a la qualitat del sistema, aquesta també pot veure’s afectada per un seguit de mesures, adoptades 

tant a nivell català com estatal. Així, la Generalitat ha aprovat mesures organitzatives que afecten les plantilles 

docents dels ensenyaments no universitaris (dedicació docent, substitucions, etc), entre les que destaca la su-

pressió de la sisena hora en la majoria de centres públics d’educació primària. La implantació d’aquesta sisena 

hora a partir del curs 2005-2006 va generar inicialment una certa oposició per alguns sectors de la comunitat 

educativa, en part proporcional a la que ha generat la decisió de reduir-la,85 en considerar que motius d’equitat i 

igualtat d’oportunitats la justifiquen. 

D’altra banda, cal tenir en compte també els efectes de les mesures estatals específiques per a l’àmbit educatiu  

que conté el Reial decret llei 14/2012,86 analitzat amb major detall a l’apartat de novetats normatives d’aquest 

Capítol (apartat 6.3), i del qual cal destacar-ne, entre d’altres, el fet que permet augmentar la ràtio d’alumnes per 

aula, canvia el règim de substitucions del professorat no universitari i augmenta les taxes de matrícula als estudis 

universitaris.  

La reducció de la despesa pública en educació pot afectar també la continuïtat i aprofundiment d’alguns progra-

mes impulsats pel Ministeri i les administracions autonòmiques, com ara el Programa Escola 2.0 (materialitzat a 

Catalunya amb l’eduCAT 2.0)87 o els PROA, amb les conseqüències negatives que això pot comportar en l’alumnat 

més desafavorit i amb un major risc d’abandonament escolar prematur. 

Precisament la reducció de l’abandonament escolar prematur és un dels dos indicadors en l’àmbit educatiu cen-

trals de l’Estratègia Europa 2020, en l’assoliment dels quals Espanya i Catalunya han de centrar els seus esfor-

ços. Tal com reflecteix la taula següent, des de l’any 2010 s’observa una tendència positiva en la davallada 

d’aquest indicador que, tanmateix, encara es troba lluny de la mitjana europea.  

La Comissió Europea88 destaca els avanços que s’han donat en molts estats membres, atès que dotze d’ells ja 

han assolit l’objectiu per al 2020, però en destaca també les diferències que es donen entre estats membres i 

dins d’aquests, així com les diferències per sexes, atès que les dones acostumen a registrar un millor rendiment 

que els homes. En el cas de Catalunya, el percentatge d’abandonament escolar prematur és del 24%, el 28,2% 

en els nois i el 19,6% en les noies. A Espanya i la UE aquest percentatges són del 28,8% vs. 20,8% i 14,5% vs. 

11%, respectivament. 

Pel que fa a l’objectiu d’incrementar el percentatge de població amb estudis universitaris, la Comissió destaca 

també que 12 estats membres han assolit l’objectiu per al 2020, entre els quals se situa Espanya, i també Cata-

lunya, si bé el biaix per sexe es manté, a favor de les dones: a Catalunya, el 2012 el 35,8% dels homes de 30 a 

34 anys tenen estudis superiors, mentre que en les dones aquest percentatge és del 47,9%. A Espanya les dife-

rències es mantenen, 35% vs. 45,3%, i també a la UE, 31,6% vs. 40%. 

 

 

                                                           
85 S’ha suprimit en la majoria de centres; només es manté en les etapes d’educació infantil i primària als centres situats en entorns social-

ment desafavorits, per reduir l’impacte dels desavantatges socials que poden afectar els processos d’aprenentatge i desenvolupament perso-

nal. En els centres en què s’ha suprimit s’ha substituït pel suport escolar personalitzat (SEP).  

El curs 2012-2013, 418 escoles mantenen la sisena hora, mentre que s’ha suprimit en 1.276. Font: Resposta de la Consellera 

d’Ensenyament al Parlament. BOPC núm. 71, de 30.04.2013. 
86 Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu. BOE núm. 96, de 

21.04.2012. 
87 Segons un estudi de la Comissió Europea relatiu a l’ús de les TIC a l’escola, les polítiques sobre infraestructures en aquest àmbit (proporci-

onar portàtils o tauletes, pissarres digitals a les aules i accés a la banda ampla, entre d’altres) és requisit sine qua non per afavorir el desenvo-

lupament de les TIC a l’escola, però l’estudi alerta també que cal invertir en el desenvolupament professional dels professorat, per tal que tre-

guin el màxim rendiment d’aquestes infraestructures (European Schoolnet, University of Llege Psychology and Education, 2013). Survey of 

schools: ICT and education: benchmarking access, use and attitudes to technology in Europe’s schools. Bèlgica: Comissió Europea. Consulta a 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1800  

D’altra banda, l’ús de les TIC en l’educació ha afavorit el desenvolupament dels MOOC (Massive Open Online Courses, en les sigles en anglès) 

o cursos massius oberts en línia, impartits principalment per les universitats, i que es caracteritzen per ser gratuïts i oberts a tothom, sense 

exigir, en la majoria de casos, requisits acadèmics per accedir-hi. Originaris dels Estats Units, els recents anys s’han desenvolupat al nostre 

país i també en d’altres països europeus. Caldrà veure els seus efectes en el foment de l’aprenentatge permanent entre la població i en facili-

tar l’accés a l’educació a persones que en altres circumstàncies no ho farien. Ara bé, el seu caràcter digital pot fer que el seu caràcter defini-

dor sigui alhora una barrera d’accés (l’anomenada “escletxa digital”). 
88 Comunicat de premsa de 11.04.2013. Comissió Europea, 2013. Consulta a http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-324_es.htm  

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b071.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b071.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1800
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-324_es.htm
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TAULA V-26. Evolució dels principals objectius en l’àmbit de l’educació i la formació professional. UE, Espanya 

i Catalunya, 2006-2012 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

Estratègia Europa 

2020 

Catalunya  28,6 31,6 33,2 31,9 29,0 26,0 24,0 

Espanya 30,5 31,0 31,9 31,2 28,4 26,5 24,9 

UE 15,5 15,1 14,9 14,4 14,1 13,5 12,8 (p) 

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

Catalunya  37,4 38,3 41,0 39,9 41,3 41,3 41,8 

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

UE 28,9 30 31 32,2 33,5 34,6 35,8 

Marc estratègic "ET 

2020" 

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

Catalunya  9,7 9,1 8,9 9,9 10,0 9,3 8,8 

Espanya 10,4 10,4 10,4 10,4 10,8 10,8 10,7 

UE 9,7 9,5 9,4 9,3 9,1 8,9 9 

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

educació infantil 

Catalunya  96,4 96,5 99,5 100,0 100,0 100,0 100,02 

Espanya 97,1 98,4 98,7 99,3 99,4 100,0 - 

UE 86,9 88,9 90,1 90,1 92,4  - - 
Unitats: percentatges. 

(1) S’entén per abandonament escolar prematur la situació de la població de 18 a 24 anys que té com a màxim l’educació secundària obliga-

tòria i que no continua estudiant. 

(2) El Departament d’Ensenyament considera que les taxes d’escolarització a partir dels tres anys són del 100%, atès que l’escolarització a 

aquesta edat és una pràctica universal en el sistema educatiu català. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat, Idescat, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Departament d’Ensenyament i Departament 

d’Economia i Coneixement. 

La importància que les institucions europees, estatals i autonòmiques assignen a l’educació està íntimament re-

lacionada amb el seu paper per afavorir el desenvolupament personal i professional de les persones, que té una 

incidència clara en la seva trajectòria vital i en el desenvolupament econòmic i social. L’actual crisi econòmica ha 

comportat un augment generalitzat de l’atur entre la població activa, sent els joves els principals afectats per 

aquest augment. Espanya és un dels països del món on aquest increment ha estat més dramàtic, tal i com desta-

ca la UNESCO.89 

Si bé un nivell educatiu alt continua tenint un “efecte protector” davant l’atur, l’actual crisi econòmica i l’elevat 

atur que pateixen alguns estats, està erosionant aquest efecte (OCDE, 2012). Fins i tot l’educació universitària 

perd part d’aquesta protecció en països com ara el nostre.90  

En aquest context a tot Europa ha augmentat de manera significativa el nombre de joves de 15 a 29 anys que no 

estudien ni treballen: les darreres estimacions d’Eurostat (que daten de 2011 i recull Eurofound en un estudi so-

bre aquest fenomen)91 indiquen que aquest col·lectiu era de 7,5 milions de persones. Ara bé, cal tenir en compte 

que els motius pels quals aquests joves no estudien ni treballen són molt variats, i que per tant, es tracta d’un 

col·lectiu molt heterogeni.92  

 

                                                           
89 Informe de seguiment de l’educació per a tots al món 2012: resum. UNESCO, 2012. Consulta a 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002175/217509S.pdf  
90 NEETs: young people not in employment, education or training: characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxemburg: Publicati-

ons Office of the European Union. Eurofound, 2012. Consulta a http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf  
91 Eurofound, 2012. 
92 Així, l’informe identifica cinc subgrups: els joves en situació d’atur (principal grup en termes quantitatius); aquells que no estan en disposi-

ció de treballar (per tenir responsabilitats familiars o tenir algun tipus de discapacitat inhabilitant); aquelles persones “desconnectades” del 

sistema (perquè estan desmotivades o perquè tenen un estil de vida perillós i/o asocial); les persones que busquen una oportunitat, que bus-

quen de manera activa una feina o una formació, però no ho fan perquè encara no l’han trobada; i les persones que no estudien ni treballen 

per pròpia voluntat, perquè viatgen, es dediquen a l’atenció de la família, etc. A banda de l’heterogeneïtat d’aquestes cinc categories, 

l’informe de l’Eurofound constata que algunes d’aquestes persones poden estar en una posició socioeconòmica vulnerable, mentre que 

d’altres no. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002175/217509S.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf
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L’Eurofound classifica els estats membres en quatre grups en funció de les característiques d’aquest col·lectiu. 

Espanya (on s’estima que aquests joves eren 866.000 el 2011), juntament amb Estònia, Irlanda, Lituània i Portu-

gal, es caracteritza per haver patit durament els efectes de la crisi, tenir unes taxes d’atur juvenil molt altes, fets 

que condicionen la taxa de joves que no estudien ni treballen (21,1% a Espanya),93 sent aquesta taxa superior a 

la mitjana de la UE (15,4%), amb major presència d’homes que dones, amb major presència (que la mitjana eu-

ropea) de joves que no estudien ni treballen en situació d’atur i/o desmotivats, i un alt percentatge d’aquests jo-

ves amb estudis universitaris (gairebé el 10%). 

Les conseqüències d’aquest fenomen no es redueixen al curt termini, atès que afecta negativament les perspec-

tives de futur d’una generació, en tenir menys experiència laboral i menys capital humà, fet que pot condicionar el 

seu desenvolupament professional i personal, a la vegada que pot incrementar les possibilitats d’estar en situació 

d’atur més temps, amb el risc d’exclusió social que això pot comportar.  

Cal tenir en compte, però, que les administracions públiques han endegat diferents polítiques per tal de fer front a 

aquesta situació, des de diferents àmbits, ja sigui laboral, social o educatiu. Si bé les principals iniciatives públi-

ques en aquest darrer àmbit es relacionen en el darrer apartat d’aquest capítol, cal fer un breu esment a la recent 

aprovació del Projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, debatut al llarg del 2012 i que ha 

generat un debat important no només en la comunitat educativa sinó en la societat en general, atesa la impor-

tància de l’educació en un país. Remetem a l’apartat 6.3 pel que fa al comentari d’aquest projecte normatiu. 

3.2. EDUCACIÓ REGLADA 

3.2.1. ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL 

Alumnat i professorat 

El curs 2011-2012 creix tant el nombre d’alumnes escolaritzats en els ensenyaments de règim general (el 2,6%) 

com el nombre absolut de professors (el 0,5%), si bé aquests darrers amb una intensitat menor a l’alumnat, se-

guint la tendència dels dos cursos anteriors de contenció del creixement del professorat. La taula següent conté 

aquestes dades desglossades també per nivells educatius i segons la titularitat del centre. 

El seu anàlisi permet identificar diferències de la tendència general, atès que si bé l’alumnat creix en tots els ni-

vells educatius, és de destacar el creixement que registra la formació professional: el 9,8% els CFGM i el 6,5% els 

CFGS. Pel que fa a la titularitat del centre, l’augment de l’alumnat és generalitzat i per a tots els nivells educatius 

en  centres de titularitat pública (3,8%), a excepció dels alumnes que cursen un PQPI, que davallen el 2%.  

Els centres privats concertats incrementen també l’alumnat escolaritzat (el 3% de mitjana, amb una única i lleu 

pèrdua del 0,1% a l’ESO), mentre que els centres privats no concertats registren una davallada general del 

12,6%, sent especialment intensa en l’educació infantil (el 17,4% en el primer cicle i el 45,3% en el segon) i 

l’educació primària (22,4%). Aquesta davallada en les cohorts més joves pot comportar en el futur una disminució 

generalitzada de l’alumnat escolaritzat en aquests centres, a mesura que aquests alumnes assoleixin els nivells 

educatius més alts.  

Aquestes xifres donen com a resultat global un increment, per cinquè any consecutiu, del pes relatiu de l’escola 

pública en detriment de l’escola privada: concentra el 65,9%, superior al 65,2% del curs anterior. Aquest percen-

tatge va ser del 61,6% el curs 2006-2007. Aquest canvi podria estar relacionat, tal com es va apuntar en la darre-

ra edició d’aquesta Memòria, d’una banda amb l’expansió de l’FP en un context de difícil inserció en el mercat de 

treball i, de l’altra, amb els efectes de la crisi econòmica sobre les estratègies d’escolarització de les famílies ca-

talanes. 

                                                           
93 Taxa calculada sobre la població de 15 a 29 anys. 
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TAULA V-27. Alumnat i professorat en els ensenyament de règim general, per nivells educatius. Catalunya, curs 2011-2012 

  

Alumnat Professorat 

Variació respecte del curs anterior 

Alumnat Professorat 

Total 

Titularitat del centre 

Total 

Titularitat del centre 

Total 

Titularitat del centre 

To-

tal 

Titularitat del 

centre 

Pública 

Privada 

concerta-

da 

Privada no 

concerta-

da 

Pública Privada Pública 
Privada con-

certada 

Privada no 

concerta-

da 

Públi-

ca 
Privada 

Total 1.274.659 65,9 29,1 5,0 108.955 67,3 32,7 2,6 3,8 3,0 -12,6 0,5 0,4 0,6 

Educació infantil 1r 

cicle1 
91.933 61,7 12,1 26,2 11.119 66,4 33,6 3,8 8,5 56,2 -17,4 4,2 7,4 -1,7 

Educació infantil 2n 

cicle 
246.976 68,9 29,7 1,3 

52.879 68,1 31,9 
2,1 3,0 4,0 -45,3 

-1,0 -1,7 0,6 

Educació primària 452.887 66,4 32,2 1,3 2,3 3,2 2,0 -22,4 

Educació especial2 6.568 42,2 57,8 0,0 1.554 51,4 48,6 3,1 2,8 3,4 - -1,3 -2,0 -0,7 

ESO 281.272 61,9 36,9 1,2 

43.403 67,1 32,9 

1,7 2,8 -0,1 -0,4 

1,5 1,7 1,3 

PQPI3 7.113 61,5 - 38,5 0,9 -2,0 - 6,1 

Batxillerat 85.640 65,3 14,4 20,3 1,6 2,6 0,2 -0,5 

CFGM 53.090 76,2 18,8 5,0 9,8 11,0 7,6 0,8 

CFGS 49.180 70,9 21,1 8,0 6,5 6,9 4,5 8,6 

Unitats: nombres absoluts en el total d’alumnat i en el total de professorat i percentatges en la distribució per titularitat d’alumnat i de professorat i en la variació respecte del curs anterior. 

(1) Les llars d’infants del primer cicle d’educació infantil no estan concertades, sinó que reben una subvenció de la Generalitat. 

(2) Tots els centres privats d’educació especial són concertats. 

(3) El finançament que reben els PQPI no és un concert, sinó una subvenció, per la qual cosa l’alumnat que assisteix a aquests cursos en centres privats apareix a la columna del sector privat no concertat. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 
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D’altra banda, la taula anterior conté també la variació interanual del professorat, que s’incrementa lleugerament, 

si bé cal destacar-ne alguna davallada significativa. Per nivells educatius, creix tant a l’educació infantil de primer 

cicle (4,2%, sobretot en els centres públics, amb una variació positiva del 7,4%) com a l’educació secundària 

(1,5%), mentre que davalla al segon cicle d’educació infantil, a la primària i a l’educació especial, de manera més 

intensa als centres públics que als privats.  

L’increment de l’alumnat combinat amb un increment menys intens del professorat (o la seva davallada) compor-

ta necessàriament que la ràtio d’alumnes per professor s’incrementi, tal com reflecteix la taula següent. Aquest 

fet pot tenir efectes sobre la qualitat de l’ensenyament impartit pels centres educatius, tal com alertava el Síndic 

de Greuges.94 

TAULA V-28. Ràtio d’alumnes per professor en els ensenyaments de règim general. Catalunya, curs 2011-

2012 

  
Ràtio alumnat/professorat 

Variació respecte del curs  

anterior 

Total Públic Privat Total Públic Privat 

Total 11,7 11,5 12,2 0,2 0,4 0,0 

Educació infantil (1r cicle) 8,3 7,7 9,4 0,0 0,1 -0,1 

Educació infantil (2n cicle) i primària 13,2 13,1 13,5 0,4 0,6 0,0 

Educació especial 4,2 3,5 5,0 0,2 0,2 0,2 

Educació secundària1 11,0 10,6 11,7 0,2 0,3 -0,1 

Unitats: nombre d’alumnes per professor i variació en punts percentuals. 

(1) Inclou ESO, PQPI, Batxillerat, CFGM i CFGS. 

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

L’alumnat estranger (aquell que no té la nacionalitat espanyola) escolaritzat a Catalunya creix amb més intensitat 

que el darrer curs (el 4,4% vs. el 2,1%), superant l’aparent estancament del curs 2009-2010, quan va créixer úni-

cament el 0,5%. Ara bé, no s’han assolit les taxes de variació dels anys de més entrada d’alumnes estrangers 

(com ara el 8,5% del curs 2008-2009 o el 13,6% del curs 2006-2007).  

Els nivells educatius que registren els principals increments són, tal com mostra la taula següent, l’educació in-

fantil i l’educació postobligatòria, mentre que als nivells intermedis (primària i ESO) disminueix el nombre 

d’alumnes estrangers. L’increment en l’educació infantil pot venir motivat en part per l’entrada al segon cicle 

d’educació infantil de la cohort nascuda el 2008, any en què hi va haver un pic de naixements de mare estrange-

ra, tal i com es constata en l’apartat 1 d’aquest Capítol.95 Així mateix, aquest increment pot venir motivat per 

l’entrada de nens menors de 10 anys al sistema educatiu, fruit dels reagrupaments familiars que han tingut lloc el 

darrer any. Per últim, l’increment registrat en els nivells postobligatoris podria explicar-se per l’actual situació del 

mercat de treball, en què moltes persones retornen al sistema educatiu per millorar la seva qualificació i incre-

mentar així la seva ocupabilitat. 

D’altra banda i tal com reflecteix la taula següent, la concentració d’aquest alumnat en els centres públics aug-

menta en tots els nivells educatius, a excepció de l’educació infantil. 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Resolució sobre les mesures d’austeritat aplicades l’any 2011 en l’àmbit de l’ensenyament i els seus efectes sobre el dret a l’educació. 

Síndic de Greuges, 2011. Consulta a http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3284/Resolucio_mesures_austeritat_ensenyament.pdf  
95 Així, l’any 2008, dels 89.024 naixements, 25.075 van ser de mare estrangera (el 28,2%), mentre que l’any anterior, el total de naixements 

va ser 83.716, dels quals 21.454, de mare estrangera (el 25,6%).  

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3284/Resolucio_mesures_austeritat_ensenyament.pdf
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TAULA V-29. Alumnat estranger per nivell educatiu. Catalunya, cursos 2010-2011 i 2011-2012 

  

Curs 2010-2011 Curs 2011-2012 Variació 

Alumnat 

estranger 

% sobre 

el total 

d'alumnat 

% en el 

sector 

públic 

Alumnat 

estranger 

% sobre el 

total d'a-

lumnat 

% en el 

sector 

públic 

Alumnat 

estranger 

(1) 

% sobre 

el total 

d'alumnat 

(2) 

% en el 

sector 

públic     

(2) 

Total 159.073 12,9 83,9 166.133 13,1 84,0 4,4 0,2 0,1 

Educació infantil 28.589 8,7 87,3 35.805 10,6 85,9 25,2 1,9 -1,4 

Educació primària 60.446 13,7 86,3 58.579 12,9 86,4 -3,1 -0,7 0,1 

Educació especial 1.206 18,9 54,1 1.365 20,8 56,4 13,2 1,8 2,3 

ESO 49.149 17,8 80,1 48.253 17,2 80,4 -1,8 -0,6 0,3 

Batxillerat 7.563 9,0 86,3 8.172 9,5 87,0 8,1 0,6 0,7 

CFGM 7.958 16,5 83,7 9.502 17,9 84,4 19,4 1,4 0,7 

CFGS 4.162 9,0 74,2 4.457 9,1 76,8 7,1 0,0 2,6 

Unitats: nombre absolut d’alumnes, percentatges i variació en punts percentuals (vegeu notes). 

(1) Variació en percentatges. 

(2) Variació de punts percentuals. 

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

Educació infantil 

En el curs 2011-2012 es manté la tendència creixent en l’alumnat escolaritzat en l’educació infantil, en registrar 

ambdues etapes una variació positiva i més intensa que la del curs anterior (3,8% vs. 2,9% en el primer cicle i 

2,1% vs. 1,3% en el segon). Aquests increments confirmen que el sistema educatiu català, tal i com afirma el dar-

rer Anuari de l’educació de la Fundació Jaume Bofill, és un dels sistemes educatius que ha experimentat un crei-

xement més alt, tant a nivell estatal com europeu i que, per tant, creixerà més els propers anys, atès que presen-

ta l’índex de renovació escolar més elevat.96  

Així ho reflecteix la diferència en termes absoluts de l’alumnat escolaritzat a P3 i a quart d’ESO: 18.895 alumnes 

més en el primer curs de l’educació infantil de segon cicle. Aquesta diferència apunta a la necessitat de futurs 

ajustos de l’oferta formativa els propers cursos.97  

D’altra banda, pel que fa a la taxa d’escolarització, cal ressaltar de nou l’assoliment amb escreix en el segon c icle 

dels objectius de l’Estratègia Europa 2020, tal com ja s’ha comentat. Pel que fa al primer cicle d’educació infantil, 

malgrat l’actual crisi econòmica, l’alt atur i l’increment de les quotes de moltes escoles bressol,98 fets que podrien 

fer reduir el nombre d’alumnes inscrits en aquesta etapa no obligatòria; les taxes d’escolarització creixen respec-

te del curs anterior, en passar del 9,9% a l’11,2% en els infants de menys d’un any, del 36,9% al 38,2% en els 

d’un any i del 54,9% al 61,3% en els de dos anys. 

Pel que fa a la titularitat dels centres, els increments es concentren en els públics i els privats que reben una sub-

venció de la Generalitat, mentre que els centres completament privats registren davallades significatives (del 

17,4% en el primer cicle i del 45,3% en el segon). 

                                                           
96 L’índex de renovació escolar és la població de 0 a 4 anys sobre la població de 15 a 19. Per a l’any 2010 a Catalunya va ser de l’1,24, per 

sobre de Luxemburg, Espanya, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Itàlia i França (els països europeus amb un índex igual o superior a 1). L'estat de 

l'educació a Catalunya: anuari 2011. Martínez, M., Albaigés, B., dir. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2012. 
97 En aquest sentit, cal tenir en compte que l’oferta de places per al proper curs (2013-2014) presenta alguna variació significativa, i que s’ha 

fet tenint en compte l’evolució demogràfica (la taxa de natalitat dels darrers anys): es preveu reduir 73 grups de P3 i 12 grups a primer d’ESO, 

mentre que n’hi haurà 371 més a l’educació primària i 59 més a l’ESO en general. Font: Procés de preinscripció curs 2013-2014. Nota de 

premsa de 5 de març de 2013. Departament d’Ensenyament, 2013. 
98 El Síndic de Greuges alerta de l’obstacle que pot suposar per a la població més desafavorida la imposició d’un cost (o d’un augment subs-

tancial d’aquest) en l’accés a aquesta l’etapa educativa, que precisament té una important funció a l’hora de prevenir i compensar els efectes 

discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural, tal com reconeix la Llei d’educació de Catalunya (article 56.1).  

Informe al Parlament 2012. Barcelona: Síndic de Greuges, 2012. Consulta a 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3400/Informe%20al%20Parlament%202012%20amb%20cobertes.pdf  

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=557&submenu=false&SC=P&titol=&autor=&ordenat=&&tags=
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=557&submenu=false&SC=P&titol=&autor=&ordenat=&&tags=
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/notapremsa-186352.html?mode=static
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/notapremsa-186352.html?mode=static
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3400/Informe%20al%20Parlament%202012%20amb%20cobertes.pdf
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Educació primària 

L’augment de l’alumnat en aquesta etapa (2,3%) es reparteix entre els centres públics (3,2%) i els privats concer-

tats (2%); és important la davallada registrada en els privats no concertats (22,4%, que suposa 1.709 matricula-

cions menys).  

Pel que fa als resultats escolars, cal tenir en compte, d’una banda, els indicadors de rendiment i, de l’altra, 

l’avaluació de competències que des de fa quatre cursos fa l’alumnat de sisè de primària. La taula següent reflec-

teix com els indicadors de rendiment es mantenen estables en el temps, presentant poques variacions. 

TAULA V-30. Indicadors de rendiment a l’educació primària. Catalunya, cursos 2010-2011 i 2011-2012 

Curs 

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

7 anys 9 anys 11 anys 

Centres 

públics 

Centres 

privats 

Centres 

públics 

Centres 

privats 

Centres 

públics 

Centres 

privats 

Centres 

públics 

Centres 

privats 

2010-2011 97,5 98,4 94,1 96,4 90,6 94,3 1,1 1,4 

2011-2012 97,5 98,4 94,4 96,7 91,1 94,3 1,1 1,2 
Unitats: percentatges. 

Font: Departament d’Ensenyament. 

En segon lloc, i pel que fa als resultats de la quarta avaluació de les competències bàsiques de l’alumnat de sisè 

curs (realitzada el mes de maig de 2012), cal destacar-ne una millora general dels resultats.  

El curs 2011-2012 l’alumnat matriculat a sisè era de 71.759 (uns tres mil més que el curs anterior), dels quals el 

6,1% s’ha exclòs de l’anàlisi estadística, atès que tenen necessitats educatives especials (el 4%) o era alumnat 

nouvingut, d’incorporació tardana al sistema (el 2%). Respecte del curs anterior, també s’incrementa el nombre 

de centres participants, en passar de 2.101 a 2.136.99  

Com ja s’ha dit, respecte del 2011 es constata una millora en els resultats en llengua catalana i castellana (en 

passar la nota mitjana de 77,2 a 79,6 i de 73,6 a 76,6, respectivament),100 mentre que en matemàtiques s’han 

mantingut (de 80,9 a 80,2) i ha davallat en llengua anglesa (de 80,6 a 74,3). D’altra banda, cal destacar que el 

percentatge d’alumnat situat en el nivell alt de la competència supera el 40% en totes les competències avalua-

des. Al mateix temps, el percentatge d’alumnat situat en el nivell baix de la competència oscil·la entre el 15,5% 

(en llengua catalana) i el 27,4% (en llengua anglesa). Probablement, aquest alumnat tindrà dificultat en el seu 

pas per l’educació secundària obligatòria si no es reforcen les competències amb l’atenció individualitzada (SEP). 

Pel que fa a les variables associades a l’alumnat, es constata que les nenes obtenen una puntuació mitjana lleu-

gerament més alta en competència lingüística mentre que els nens l’obtenen més alta en competència matemà-

tica. L’origen territorial influeix en tant que l’alumnat estranger obté uns resultats inferiors als de l’alumnat nadiu 

(si bé mostren una millora amb els anys, sobretot en les competències lingüístiques de català i castellà). Per úl-

tim, la repetició de curs condiciona negativament els resultats en totes les competències avaluades (amb uns 

quinze punts de diferència). 

En canvi, pel que fa a les variables associades als centres (la titularitat, el nivell socioeconòmic del centre i les 

dimensions del municipi on aquest s’ubica), els resultats mostren que aquesta darrera variable pràcticament no 

incideix en els resultats. D’altra banda, la titularitat del centre incideix en menor mesura que el seu nivell socioe-

conòmic: així, com més baix és aquest, més alt és el percentatge d’alumnat situat en el nivell baix d’assoliment 

de la competència. I a la inversa, el percentatge d’alumnat situat en el nivell alt decreix a mesura que decreix el 

nivell socioeconòmic del centre. 

                                                           
99 L’avaluació de sisè de primària 2012 (Quaderns d’avaluació, núm. 23). Barcelona: Departament d’Ensenyament. Consell Superior 

d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2012. 
100 El Consell destaca la similitud de les mitjanes obtingudes en llengua catalana (79,6) i en llengua castellana (76,6), fet que posa en evi-

dència que el sistema educatiu català proporciona un coneixement equiparable de les dues llengües oficials de Catalunya. 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/quaderns23.pdf
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Educació secundària obligatòria 

L’alumnat matriculat a l’ESO en la modalitat presencial el curs 2011-2012 creix l’1,7% de mitjana respecte del 

curs anterior, si bé l’escola pública concentra tot el creixement (amb una variació positiva del 2,8%), mentre que 

la privada pràcticament manté el nombre d’alumnes matriculats amb lleus davallades (128 alumnes menys en 

els centres concertats i 12 menys en els no concertats). 

D’altra banda, cal tenir en compte també l’alumnat matriculat a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i que cursa 

l’ESO en la modalitat a distància: 5.455 persones el tercer trimestre del curs 2011-2012 (el 4,5% més que el curs 

anterior). L’IOC estructura les matèries en trimestres progressius i independents, fet que impedeix tenir un nom-

bre concret i estable de l’alumnat matriculat. En aquesta Memòria s’ha optat per considerar el darrer trimestre 

del curs, atès que era el que acumulava, en general, el major nombre d’alumnes. Ara bé, en el curs 2011-2012 

els alumnes matriculats el tercer trimestre són el 33,5% menys que en el primer (quan van arribar als 8.202). 

Aquesta davallada es registra en el alumnes de més de 18 anys, atès que els de menys incrementen el seu nom-

bre del primer al tercer trimestre. 

La distribució per sexe i edat segueix un patró similar al curs anterior: el 41,7% de l’alumnat matriculat són dones 

(el curs passat, el 42,1%), mentre que el 50,4% dels alumnes tenen més de 25 anys, el 29,7% entre 20 i 24 anys 

i el 20% restant són menors de 20 anys. Respecte del curs anterior baixa el pes de les cohorts de més edat (el 

58,2% tenien més de 25 anys), s’incrementa el de les més joves (el 26,1% tenia de 20 a 25 anys) i només el 

15,3% era menor de 20 anys. Ara bé, aquesta modalitat no presencial continua sent una porta d’entrada al sis-

tema per a les persones amb una edat teòricament no corresponent a aquest nivell educatiu. 

Pel que fa al nombre de persones que han obtingut el graduat en ESO, les darreres dades disponibles i que cor-

responen al curs anterior indiquen que 1.081 persones es van graduar, el 14,5% més que en el curs 2009-2010. 

D’altra banda, l’alumnat estranger matriculat (601 alumnes) és el 20,1% més que el curs anterior. És significatiu 

l’increment progressiu que experimenta aquest alumnat des de l’inici del funcionament de l’IOC, atès que ha pas-

sat de 245 persones el curs 2007-2008 a les 601 del curs 2011-2012. 

Pel que fa als resultats escolars, durant el curs 2011-2012 s’ha fet la primera prova d’avaluació de competències 

a l’alumnat de 4rt d’ESO, que és equivalent a la realitzada a sisè de primària, ja comentada. S’han avaluat les 

mateixes competències (llengua catalana, castellana i estrangera, és a dir, anglès o francès, i la competència ma-

temàtica), a un total de 59.423 alumnes (el 92,1% de l’alumnat matriculat a 4rt d’ESO).101 S’ha exclòs el 7,9% de 

l’alumnat matriculat (5.092).  

Les dades publicades distribueixen l’alumnat segons els resultats obtinguts per cada competència avaluada en 

quatre nivells (a diferència dels tres nivells de la prova de primària): nivell baix, mitjà–baix, mitjà–alt i alt. Els per-

centatges d’alumnat situat en el nivell més alt oscil·len entre el 21,4% en llengua catalana i el 46,1% en francès, 

passant pel 25,2% en matemàtiques. En canvi, en el nivell més baix s’hi troba el 7,1% de l’alumnat en el cas del 

francès i el 24%, en matemàtiques.  

D’altra banda, cal destacar com els resultats mitjans en la prova de català i la de castellà són molt similars (72,8 i 

73,9 respectivament), fet que coincideix amb els resultats a sisè de primària ja comentats i reforça l’evidència de 

l’aprenentatge similar d’ambdues llengües oficials a Catalunya.  

Per últim, es registren de nou les diferències en els resultats segons el sexe de l’alumnat, la titularitat de centre i 

el nivell socioeconòmic d’aquest, en el mateix sentit que els resultats de la prova de primària. 

Així mateix, cal fer esment als principals indicadors de rendiment de l’alumnat a quart d’ESO que recull la taula 

següent. El curs 2011-2012 continua la millora registrada en tots els indicadors, sent una constant (quan es dis-

posa de la informació desagregada) que els centres privats presenten millors indicadors que els públics. 

 

 

 

                                                           
101 “Avaluació de l’educació secundària obligatòria 4t ESO”. Nota de premsa de 30.03.2012. Departament d’Ensenyament. 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/prova%20avaluacio%20eso%202013/rodadepremsa.pdf
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TAULA V-31. Indicadors de rendiment a 4rt d’ESO. Catalunya, cursos 2007-2008 a 2011-2012 

Curs 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Taxa d'idoneïtat  

Total 69,1 69,2 70,1 70,3 71,7 

Centres públics n.d. n.d. 64,2 64,4 66,1 

Centres privats  n.d. n.d. 78,9 79,1 80,4 

Taxa de repetició  

Total 10,0 9,9 9,5 9,0 8,7 

Centres públics n.d. n.d. 12,5 11,8 11,3 

Centres privats  n.d. n.d. 5 4,9 4,5 

Taxa de graduació Total 77,9 79,5 81,8 82,3 n.d 

Unitats: percentatges. 

(1) La taxa de graduació es calcula sobre l’alumnat matriculat. 

Font: Departament d’Ensenyament. 

La millora progressiva de la taxa de graduació (4,4 punts percentuals) va acompanyada de l’increment sostingut 

del nombre absolut de graduats, en passar dels 49.424 el curs 2007-2008 als 51.133 el curs 2010-2011 (darrer 

curs sobre el que hi ha informació sobre graduats, atès que es disposa de les dades amb un curs de retard). 

Complementàriament, la taxa d’abandonament prematur dels estudis, tal com es constata en la taula de l’apartat 

dedicat al context, continua davallant, si bé segueix sent gairebé el doble de l’europea. Es manté la diferència 

significativa entre homes i dones, fet que apunta a la necessitat de prestar una atenció especial al col·lectiu mas-

culí. 

Un dels elements indispensables per millorar el rendiment de l’alumnat i la seva trajectòria educativa i personal 

és disposar d’un bon sistema d’orientació educativa, acadèmica i professional durant tota l’educació secundària 

obligatòria, en la línia de les recomanacions que va aprovar el CTESC en el seu informe sobre el risc de fracàs es-

colar a Catalunya.102 Segons les dades facilitades pel Departament d’Ensenyament, al llarg del curs 2012-2013 

s’han dut a terme diferents actuacions en aquest àmbit. 

En primer lloc, i pel que fa a la formació d’equips de centre s’han fet dos tipus d’accions: en primer lloc, un curs 

general sobre l’orientació educativa, en el que han participat 350 professors d’orientació de secundària i 132 ins-

tituts, d’un total de 550 instituts i 902 professors d’orientació, la qual cosa suposa que ha participat el 38.8% del 

professorat i el 24% dels centres de secundària. En segon lloc, s’ha impartit formació especialitzada per als orien-

tadors dels centres educatius, així com s’han realitzat accions de formació amb orientadors per a la coordinació 

amb 750 professionals de 79 equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). 

A banda d’aquesta formació, el Departament ha organitzat com cada any el Saló de l’Ensenyament, que ha comp-

tat amb 54.546 visitants i en el que s’han impartit 4.500 atencions personalitzades a alumnes i famílies i ha par-

ticipat en altres salons i fires d’ensenyament (21 en total). Així mateix, també cal tenir en compte el portal web del 

Departament, dedicat a l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat,103 el qual proporciona informació i ei-

nes per ajudar els joves a millorar el coneixement d’un mateix i detectar els interessos propis, així com a informar-

se sobre el sistema educatiu català i les sortides professionals existents. 

Batxillerat 

L’increment de l’alumnat de batxillerat registrat els cursos 2008-2009 i 2009-2010 (i que el curs 2010-2011 va 

canviar de signe en decréixer el 0,9%) es reforça el curs 2011-2012, atès que s’incrementa l’1,6% (1.351 alum-

nes més). Al igual que la resta de nivells educatius, aquest creixement es concentra en l’escola pública (2,6% més 

d’alumnes), mentre que a la concertada es manté el nombre de matriculats (creixen el 0,2%) i davallen lleugera-

ment en els centres no concertats (el 0,5%). 

                                                           
102 Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, CTESC, 2011. Consulta a: 

http://www.ctesc.cat/noticies/26264940.html  
103 Estudiar a Catalunya: orientació. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta a 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=8825f262e30f3310VgnV

CM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8825f262e30f3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  

http://www.ctesc.cat/noticies/26264940.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=8825f262e30f3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8825f262e30f3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=8825f262e30f3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8825f262e30f3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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La distribució de l’alumnat en les modalitats de batxillerat segueix el mateix patró que el curs anterior: el 47,3% 

ha optat per les humanitats i les ciències socials, el 46,5% per les ciències i la tecnologia i el 6,2%, per la modali-

tat artística. Pel que fa a la distribució de l’alumnat per modalitats segons la titularitat del centre, igual que el curs 

anterior, s’aprecia com en augmentar la participació privada en els ensenyaments (en passar de centres concer-

tats a no concertats) creix el pes de l’alumnat que cursa l’opció de ciències i tecnologia, i el contrari succeeix amb 

el batxillerat artístic.  

D’altra banda, les dades dels tres darrers cursos mostren com la presència de les noies en la modalitat de ciènc i-

es i tecnologia s’ha estabilitzat al voltant del 44% (44,1% el curs 2011-2012). Ara bé, cal tenir en compte que 

aquesta modalitat engloba tant les ciències de la natura i la salut com la tecnologia, fet que pot encobrir un biaix 

de gènere a nivell intern més gran, tenint en compte l’elecció majoritària de les noies pels estudis universitaris re-

lacionats amb la natura i la salut. 

A banda de la modalitat presencial, els estudis de batxillerat es poden cursar també a distància, una opció esco-

llida per un nombre creixent d’alumnes. Així, 1.483 alumnes es van matricular el segon semestre del curs 2011-

2012, el 6,6% més que per al mateix període del curs anterior.104 Pel que fa a les característiques de l’alumnat, 

de nou les dones són majoria (el 52,1%) i els menors de 25 anys són més de la meitat dels matriculats (el 

67,6%). Respecte del curs anterior, davalla la importància relativa de l’alumnat d’origen estranger, en passar de 

ser el 8,1% al 7,1% (en termes absoluts són 99 persones estrangeres que cursen en batxillerat a distància).  

D’altra banda, la distribució d’aquest l’alumnat, pel que fa a les tres modalitats de batxillerat, segueix el patró de 

l’any passat, amb una lleugera davallada de l’alumnat que fa humanitats i ciències socials (passa de ser el 56,2% 

al 54,8%), fet que suposa un creixement del percentatge de l’alumnat que cursa l’opció de ciències i tecnologia 

(el 32,1%, 1,1 punt percentual més) i arts (el 19,8%, 5,6 punts percentuals més). 

Una tercera possibilitat per cursar el batxillerat és el règim nocturn, si bé cal tenir en compte que, atesa la dava-

llada continuada de l’alumnat, la potencialitat de l’IOC i la necessitat de reorganitzar-ne l’oferta, el Departament 

d’Ensenyament va decidir l’any 2009 reduir progressivament els centres que ofereixen aquesta modalitat. Així, el 

curs 2011-2012 dos instituts menys ofereixen el batxillerat nocturn (dels 20 que el van oferir el curs 2010-2011) 

i compten amb  1.772 alumnes matriculats (el 7,3% menys que el curs anterior). 

Pel que fa als indicadors de rendiment, i a diferència dels altres nivells educatius, el curs 2010-2011 es redueix 

gairebé dos punts percentuals la taxa de graduació al batxillerat, tal com reflecteix la taula següent. D’altra ban-

da, i igual que les anys anteriors, la taxa és més alta en els centres privats que en els públics. 

TAULA V-32. Taxa de graduació a segon de batxillerat. Catalunya, cursos 2007-2008 a 2010-2011 

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

Taxa de graduació 

Total 74,2 78,7 84,0 82,3 

Centres públics 69,6 74,6 80,6 78,3 

Centres privats  80,8 84,4 89,2 88,5 

Unitats: percentatges. 

Font: Departament d’Ensenyament. 

Formació professional reglada 

El comportament de l’alumnat en els diferents nivells de formació professionalitzadora no és homogeni el curs 

2011-2012. Així, l’alumnat matriculat en la formació més bàsica (els PQPI) pràcticament es manté en comparació 

amb el curs anterior, atès que s’incrementa el 0,9%: passen de ser 7.047 alumnes a 7.113. Aquesta variació tan 

lleu contrasta amb els increments registrats en els CFGM (9,8%) i CFGS (6,5%), que són els més elevats registrats 

en els ensenyaments de règim general el curs 2011-2012, seguint la tendència dels darrers anys. 

La darrera informació disponible relativa als PQPI és la mateixa que la publicada en l’anterior edició d’aquesta 

Memòria (curs 2011-2012), si bé amb alguna lleugera variació fruit del tancament definitiu de les dades. La ma-

joria de l’alumnat segueix matriculat en centres públics (el 61,5%), si bé respecte del curs anterior els matriculats 

en centres privats han crescut (el 6,1%), mentre que els matriculats en centres públics han davallat (el 2%). Pel 

                                                           
104 Cal tenir en compte que, per facilitar la continuïtat i proporcionar la màxima flexibilitat, els cursos de batxillerat s’ofereixen estructurats en 

semestres independents. En aquesta Memòria s’opta per prendre com a referència l’alumnat matriculat el segon semestre de cada curs. A ex-

cepció del curs 2011-2012 i l’anterior, la xifra del segon semestre havia estat més alta que la del primer. 
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que fa a la formació professional específica, val a destacar l’increment de l’alumnat en els centres públics (11% 

en els CFGM i 6,9% en els CFGS), si bé en el cas dels CFGS l’increment que registren els centres privats no con-

certats és superior als dels públics (8,6% vs. 6,5%), a diferència del que ocorre en la resta de nivells educatius. 

Aquest fet pot venir condicionat per l’oferta formativa d’aquests centres, i en menor mesura per la resta de crite-

ris que regeixen l’elecció del centre educatiu per titularitat. 

Cal tenir en compte que el curs 2011-2012, les restriccions pressupostàries aplicades pel Departament 

d’Ensenyament han suposat la implantació de noves quotes o taxes (o l’increment d’aquestes) en l’accés a ense-

nyaments no obligatoris, com ara el cas de les escoles bressol, ja comentat, o els nous preus públics per a la ma-

triculació en els CFGS. Si bé el 50% d’aquests preus ha estat retornat als alumnes que han obtingut un ajut del 

Ministeri d’Educació, el Síndic de Greuges ha alertat a la Generalitat del risc d’afectar negativament l’accés equi-

tatiu per a tots als alumnes als CFGS.105 

D’altra banda, pel que fa al sexe de l’alumnat, en el cas dels PQPI cal destacar que la majoria dels estudiants dels 

PQPI són nois (el 68,4%), en coherència amb la concepció de segona oportunitat per a l’alumnat amb més dificul-

tats d’aprenentatge d’aquests estudis i el biaix de sexe en el rendiment general de l’alumnat. La presència de les 

noies és més equilibrada en l’FP específica (són el 42% en els CFGM i el 48,1% en els CFGS), si bé els nois també 

en són la majoria. 

Atenent l’edat de l’alumnat, les dades reflecteixen un augment de les cohorts de més edat, en especial als CFGM, 

fet que pot reflectir un cert retorn al sistema de col·lectius que van abandonar-lo en un altre context econòmic i 

ara opten per requalificar-se. Així, en el cas dels CFGM es constata com l’alumnat de 20 o més anys passa de 

concentrar el 24,1% del total el curs 2009-2010 (en segon lloc, a continuació dels alumnes de 17 anys, que su-

posaven el 28,2% del total) a ser el principal grup d’edat el curs 2011-2012, en concentrar el 31,3%. Respecte 

del curs anterior, els de 20 i més anys han crescut el 22,6%. D’altra banda, cal destacar que el percentatge de les 

dones de 20 o més anys que cursen els CFGM és superior a la mitjana (són el 35,6% de l’alumnat el curs 2011-

2012). 

Aquesta situació es reprodueix amb independència de la titularitat del centre, si bé en general el pes de la cohort 

de més edat és més elevat en els centres públics que en els privats: 32,6% vs. 26,4% en els centres privats con-

certats i 29,3% en els privats no concertats. 

En canvi, en el cas dels CFGS no s’aprecia aquesta tendència tan marcada, si bé el col·lectiu de 20 i més anys 

concentra tres quartes parts de l’alumnat (el 77,3%, només tres dècimes més que el curs 2009-2010). D’altra 

banda, aquesta cohort registra un increment important respecte del curs anterior (creix el 7,3%), en comparació 

amb els més joves (els de 18 anys davallen l’1,8%, mentre que els de 19 creixen el 6,8%).  

Pel que fa a les vies d’accés a l’FP específica, els gràfics següents mostren com l’ESO106 en els CFGM i el batxille-

rat, juntament amb les proves d’accés en els CFGS, es consoliden com les principals vies per accedir-hi. 

                                                           
105 Informe al Parlament 2012. Barcelona: Síndic de Greuges, 2012. Consulta a 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3400/Informe%20al%20Parlament%202012%20amb%20cobertes.pdf 
106 L’alumnat matriculat en els CFGM que prèviament ha superat el mòdul C dels PQPI i que, per tant, obté el graduat en ESO, es comptabilit-

za en la via d’accés de l’ESO. Igualment, l’alumnat matriculat en CFGS que prèviament ha superat un CFGM es comptabilitza a la via d’accés 

“prova d’accés”. 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3400/Informe%20al%20Parlament%202012%20amb%20cobertes.pdf
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GRÀFIC V-10. Procedència de l’alumnat que accedeix a la formació professional inicial. Catalunya, cursos 

2009-2010 a 2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

Nota: “Altres” inclou FP1, 2n BUP, repetició de curs (aquestes tres ca-

tegories només el curs 2009-2010) i llicenciatura/diplomatura i al-

tres situacions. Des del curs 2010-2011 el concepte “procedència” 

remet a la titulació de l’alumnat que es matricula per primera vegada 

als cicles formatius; es deixa de comptabilitzar la repetició de curs 

com a via d’accés a aquests ensenyaments. 

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

Nota: “Altres” inclou FP2, COU, repetició de curs (aquestes tres cate-

gories només el curs 2009-2010) i llicenciatura/diplomatura i altres 

situacions. Des del curs 2010-2011 el concepte “procedència” remet 

a la titulació de l’alumnat que es matricula per primera vegada als ci-

cles formatius; es deixa de comptabilitzar la repetició de curs com a 

via d’accés a aquests ensenyaments. 

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

 

Pel que fa a la distribució de l’alumnat per famílies professionals, cal destacar que en el cas dels PQPI les que 

concentren un major nombre d’alumnes segueixen sent les mateixes que les identificades en l’anterior edició de 

la Memòria: comerç (16,6%), instal·lació i manteniment (11,9%), administració i gestió (10,8%) i hoteleria i turis-

me (10,5%).107 Es manté també el biaix per sexe en les famílies professionals. 

En canvi, en l’FP específica, les famílies que concentren més alumnat són l’administració i gestió (el 14,1% en els 

CFGM i el 13,5% en els CFGS), la sanitat (el 18% i l’11,9%, respectivament), els serveis socioculturals i a la comu-

nitat (el 18,3% en els CFGS) i la informàtica (l’11% en els CFGM). Respecte dels anys anteriors es manté també el 

biaix per sexe en les famílies professionals.  

En relació amb el curs anterior, les famílies professionals amb els increments de l’alumnat matriculat més alts 

són, en el cas dels CFGM, les activitats físiques i esportives, l’administració i gestió, l’hoteleria i turisme i els ser-

veis socioculturals i a la comunitat; mentre que en els CFGS creixen també les matrícules en les titulacions relaci-

onades amb les activitats físiques i esportives i l’hoteleria i turisme. Cal destacar que el curs 2011-2012 en els 

CFGS s’han afegit dues famílies professionals noves: energia i aigua, i transport i manteniment de vehicles. 

En el sentit contrari, les famílies professionals que registren les principals davallades d’alumnat matriculat són el 

comerç i màrqueting, l’edificació i obra civil, manteniment de vehicles i manteniment i serveis a la producció. 

                                                           
107 Cal recordar que no es disposa de noves dades en comparació amb l’edició de l’any 2011. 
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TAULA V-33. Alumnat de CFGM i CFGS per famílies professional i sexe. Catalunya, cursos 2010-2011 i 2011-2012 

  

Alumnat curs 2010-2011 Alumnat curs 2011-2012 Variació curs anterior 

CFGM CFGS CFGM CFGS CFGM CFGS 

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

Total 48.344 41,3 46.167 48,4 53.090 42,0 49.180 48,1 9,8 11,8 6,5 5,9 

Activitats agràries 954 13,9 677 21,0 1.005 14,1 691 19,0 5,3 6,8 2,1 -7,7 

Activitats físiques i esportives 1.301 18,5 2.449 19,7 1.540 15,9 2.745 18,3 18,4 1,7 12,1 3,9 

Activitats marítimo-pesqueres 172 5,8 201 7,5 197 7,1 204 6,9 14,5 40,0 1,5 -6,7 

Administració 5.935 67,4 6.337 66,7 7.464 65,7 6.628 64,7 25,8 22,6 4,6 1,5 

Arts gràfiques 621 38,5 323 34,1 622 37,6 327 38,2 0,2 -2,1 1,2 13,6 

Comerç i màrqueting 1.698 55,4 2.819 44,1 1.578 52,1 2.970 43,1 -7,1 -12,6 5,4 3,0 

Comunicació, imatge i so 295 41,0 2.384 35,7 298 45,3 2.459 35,6 1,0 11,6 3,1 2,8 

Edificació i obra civil 152 7,2 1.287 22,8 150 7,3 1.059 24,1 -1,3 0,0 -17,7 -13,3 

Electricitat i electrònica 4.503 2,2 3.343 3,6 4.379 2,0 3.418 3,8 -2,8 -10,2 2,2 6,6 

Energia i aigua - - 62 2,0 - - 248 4,4 - - 300,0 - 

Fabricació mecànica 1.489 1,7 1.119 6,3 1.502 1,9 1.191 6,0 0,9 7,7 6,4 1,4 

Fusta i moble 509 4,1 48 10,4 505 3,6 57 5,3 -0,8 -14,3 18,8 -40,0 

Hoteleria i turisme 2.353 28,1 1.659 59,4 2.728 27,2 2.138 59,1 15,9 11,9 28,9 28,1 

Imatge personal 3.093 94,2 850 95,3 3.162 94,9 885 94,6 2,2 3,0 4,1 3,3 

Indústries alimentàries 705 37,9 209 38,8 771 35,9 199 35,7 9,4 3,7 -4,8 -12,3 

Informàtica 5.381 8,4 3.934 9,0 5.831 8,6 4.159 8,5 8,4 11,1 5,7 -0,6 

Instal·lacions i manteniment - - - - - - 308 0,0 - - - - 

Manteniment de vehicles autopropulsats 4.471 1,5 1.313 1,4 1.891 1,0 93 3,2 -57,7 -70,8 -92,9 -83,3 

Manteniment i serveis a la producció 2.348 35,0 1.504 11,6 2.223 1,8 1.195 12,4 -5,3 11,4 -20,5 -14,9 

Química 715 44,5 1.722 46,2 729 45,5 1.855 47,8 2,0 4,4 7,7 11,6 

Sanitat 8.480 78,5 5.566 72,9 9.550 76,1 5.850 72,2 12,6 9,2 5,1 4,2 

Serveis socioculturals i a la comunitat 3.055 86,7 8.221 89,9 3.864 85,6 9.011 88,9 26,5 24,8 9,6 8,5 

Tèxtil, confecció i pell 114 82,5 140 91,4 156 86,5 175 92,6 36,8 43,6 25,0 26,6 

Transport i manteniment de vehicles - - - - 2.945 1,4 1.315 2,1 - - - - 

Unitats: nombres absoluts (total) i percentatges (dones i variació interanual). 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 
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D’altra banda, també cal tenir present les diferents modalitats en què es pot cursar l’FP específica: a distància a 

través de l’IOC (tot i que l’oferta està limitada a unes titulacions concretes) i, com a novetat del curs 2011-2012, 

formació professional dual. 

En primer lloc, pel que fa a l’FP a distància, l’evolució de les dades sobre l’alumnat matriculat la presenten com 

una modalitat d’acceptació creixent, atès que cada any s’incrementa de manera significativa el nombre 

d’alumnes que s’hi matriculen. Comparant les dades del segon semestre del curs 2011-2012 amb les del segon 

semestre del curs anterior es pot observar com l’alumnat matriculat als CFGM creix el 16,1% (en passar de 2.180 

a 2.532) i el 23%, el matriculat als CFGS (en passar de 5.561 a 6.839).  

Respecte de l’any anterior no hi ha variacions significatives en funció del sexe, l’edat i el cicle formatiu cursat. Així, 

el 60,4% i el 71,8% de l’alumnat matriculat en els CFGM i els CFGS (respectivament) són dones, la gran majoria 

de les quals tenen més de 24 anys (el 88,4% i el 83,7%, respectivament). Pel que fa al cicle formatiu cursat, es 

reprodueix de nou el biaix de gènere constatat en els cicles formatius presencials, amb cicles fortament feminit-

zats,108 i, en canvi, d’altres cicles on les dones no representen ni el 10% de l’alumnat matriculat.109 

En segon lloc, i pel que fa a l’FP dual, cal destacar l’aprovació del Reial decret que desenvolupa el contracte per a 

la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual, ja analitzat en l’apartat rela-

tiu a la normativa i les iniciatives públiques d’aquest capítol. D’altra banda, la implantació d’aquesta modalitat a 

Catalunya ha començat el curs 2011-2012. El seu objectiu principal és augmentar la col·laboració entre els cen-

tres d’FP i les empreses en el procés formatiu dels alumnes. En l’actualitat, 26 centres de secundària d’arreu de 

Catalunya ofereixen aquesta possibilitat, per a 16 cursos de grau mitjà i 15 de grau superior.110 

L’organització modular dels cicles formatius dificulta el càlcul de la taxa de graduació en un curs determinat, per 

la qual cosa el Departament d’Ensenyament proporciona el nombre absolut dels titulats. Tal com s’observa en els 

gràfics següents, el nombre de titulats en CFGM davalla respecte del curs 2009-2010 (el 6,4%), si bé continua 

sent superior al registrat el curs 2007-2008. En canvi, els titulats en CFGS s’incrementen de manera significativa 

(8,2%). 

GRÀFIC V-11. Alumnat que obté el títol de cicles formatius. Catalunya, cursos 2007-2008 a 2010-2011 
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Unitats: nombres absoluts. 

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

Cicles formatius de grau superior 
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Unitats: nombres absoluts. 

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

La darrera dècada els esforços de les institucions públiques (europees, estatals i autonòmiques) s’han centrat no 

només en reduir l’abandonament escolar prematur (joves amb educació secundària obligatòria que deixen 

d’estudiar), sinó que també han unit esforços per promoure l’educació secundària postobligatòria entre els joves.  

Els PQPI són un dels mecanismes de segona oportunitat que preveu el sistema per tal d’afavorir la finalització de 

l’educació secundària i alhora la continuïtat dels estudis. Segons les dades facilitades pel Departament 

                                                           
108 Con ara el CFGM de gestió administrativa, el de cures auxiliars d’infermeria i el d’atenció sociosanitària i els CFGS de secretariat, adminis-

tració i finances i educació infantil; tots ells amb un pes de les dones superior al 80%. 
109 Per exemple, el CFGM d’equips i instal·lacions electrotècniques (on les dones són el 3,2% de l’alumnat) i el CFGS d’administració i siste-

mes informàtics (on concentren el 9,9% de les matriculacions).  
110 Font: Web específic del Departament d’Ensenyament. Consulta 18.04.2013. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=d1ade7343044d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d1ade7343044d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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 d’Ensenyament, el curs 2011-2012 4.409 alumnes van superar aquests cursos, el 51% dels quals (2.254 alum-

nes) es van reincorporar al sistema. 

D’altra banda, pel que fa al nombre de titulats en educació secundària postobligatòria, l’anterior edició d’aquesta 

Memòria va constatar l’evolució positiva que havia tingut els darrers anys, tant pel que fa a la formació professio-

nal (ja sigui de grau mitjà com superior) com al batxillerat. Les darreres dades disponibles (relatives al curs 2010-

2011) reflecteixen un cert estancament en aquesta evolució creixent (en decaure el 0,8%). Els titulats en CFGS 

s’incrementen de manera significativa (el 8,2%, com ja s’ha comentat), mentre que els titulats en CFGM i en batxi-

llerat davallen (el 6,4% i el 2,7%, respectivament). 

La importància relativa dels titulats en batxillerat és lleugerament superior a la dels titulats en FP, si bé el curs 

2010-2011 la diferència es fa més petita en comparació amb el curs anterior: 51,5% vs. 48,5% i 50,5% vs. 

49,5%, respectivament. 

GRÀFIC V-12. Alumnat que supera i obté el títol de batxillerat, de tècnic/a  (CFGM) i tècnic/a superior (CGFS). 
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26.090 27.409
30.768 29.941

24.517
28.188

29.008 29.355

50.607

55.597

59.776 59.296

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

Batxillerat CFGM i CFGS Total

 
Unitats: nombres absoluts. 

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

3.2.2. ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 

Any rere any els ensenyaments de règim especial incrementen l’alumnat matriculat. El curs 2011-2012 creix amb 

més intensitat que el curs anterior (6,7% vs. 5,1%), la qual cosa suposa 8.415 alumnes més, amb dues excepci-

ons poc significatives: els ensenyaments d’art dramàtic (que tenen sis alumnes menys) i de conservació i restau-

ració de béns culturals (amb un alumne menys matriculat). Els principals increments es registren en els ense-

nyaments de música (4.390 alumnes més), idiomes (3.192 alumnes), dansa (613) i estudis superiors de disseny 

(106). 

Igual que ocorre en la resta de l’oferta formativa analitzada i que permet escollir l’àmbit d’estudi, es constata un 

biaix per sexe significatiu. Així, el 61,5% de l’alumnat són dones (el curs anterior eren el 61,9%) i es concentren 

principalment en els ensenyaments de dansa (són el 93,9%), conservació i restauració de béns culturals (són el 

86%), estudis superiors de disseny (66,4%) i idiomes (66,2%). En l’únic ensenyament on els homes són majoria, 

igual que el curs anterior, és en els esports, on representen el 86,4%. 
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GRÀFIC V-13. Ensenyaments de règim especial. Catalunya, curs 2011-2012 
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Unitats: nombres absoluts. 

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

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

3.3. ENSENYAMENT UNIVERSITARI 

El curs 2012-2013 el sistema universitari públic de Catalunya ofereix un total de 57.465 places, 38.334 en 

graus, 15.279 en màsters oficials i 3.852 en màsters interuniversitaris.111 Respecte del curs anterior, aquestes 

dades suposen un increment generalitzat de l’1,4%, concentrat principalment en les places dels màsters (4,7%), 

atès que les places dels graus oficials s’incrementen molt lleugerament (en passar de 37.849 a 38.074), les pla-

ces dels títols no homologats (és a dir, títols propis) davallen el 13,3% (en passar de 300 a 260) i les dels màsters 

interuniversitaris cauen el 2% (passen de tenir 3.932 places a 3.852). 

La branca de ciències socials i jurídiques concentra el major nombre de places (38,7% en graus oficials i el 39,6% 

en els màsters), seguida de la branca tècnica (23,3% i 20,2%) i les ciències de la salut (17,7%) en els graus i les 

arts i humanitats (14,7%) en els màsters. 

En general s’observen increments significatius en el nombre de places de màsters (el 32% a la UPF o el 19% a la 

UPC), mentre que en el cas de les places dels graus oficials, en la majoria d’universitats o davallen o es mante-

nen, amb tres excepcions: la URV (on s’incrementen el 5%), la UPF (4,3%) i la UAB (1,1%). 

D’altra banda, les darreres dades disponibles sobre el nombre d’estudiants matriculats en cicles i graus en les 

universitats catalanes corresponen al curs 2011-2012. Els estudiants matriculats en les universitats públiques es 

mantenen pràcticament estables (davallen el 0,3%), mentre que, com ja s’ha dit, el nombre de places que aques-

tes ofereixen creix lleugerament (el 0,6%), fet que reflecteix un desajust mínim.  

D’altra banda, i pel global de les universitats catalanes, el curs 2011-2012 es registra una davallada de l’1,3% 

dels estudiants matriculats, que contrasta amb els increments registrats els dos cursos anteriors (si bé aquests 

van ser lleus: de l’1,9% el curs 2009-2010 i del 0,5% el 2010-2011). Les principals davallades es concentren a la 

UVIC (9,3%), la URL (8,5%) i la UB (3,3%), universitat que els darrers cinc cursos ha perdut estudiants a un ritme 

d’un 1,8% anual de mitjana, en passar de 53.804 estudiants matriculats el curs 2006-2007 a 49.109 el curs 

2011-2012. D’altra banda, cal destacar que, per segon any consecutiu, la UOC perd estudiants (l’1,4%), trencant 

la tendència creixent dels cursos anteriors. Així mateix, el curs 2011-2012 els increments es concentren a la UPF 

(amb 4,8% estudiants més), la UdG (2,9%) i la UAO (5,8%). 

                                                           
111 Aquesta oferta inclou universitats públiques amb preus públics i privats; per tant, tota aquesta oferta no és oferta pública. Data d’extracció 

de les places de màster: 22.04.2013. 



 

69 

MEMÒRIA  

SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  

CATALUNYA 2012 

 GRÀFIC V-14. Estudiants matriculats en les universitats de Catalunya (cicles i graus). Cursos 2006-2007 a 

2011-2012 
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Unitats: nombres absoluts. 

Nota: el gràfic conté la dada corresponent al curs 2011-2012. 

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

Igual que el curs anterior, el curs 2012-2013 les proves d’accés a la universitat (PAU) continuen sent la principal 

via d’accés a aquests estudis, en concentrar el 64,3% del total dels estudiants, 1,9 punts percentuals més que el 

curs 2011-2012. La segona via amb major nombre d’estudiants són les titulacions tècniques superiors (15,4%) i 

els canvis de carrera (14,7%).  

Respecte del curs anterior, decau el 3,4% el nombre total d’estudiants amb assignació de plaça, una davallada 

que es concentra principalment en els que canvien de carrera (677 estudiants menys), els que tenen ja una titu-

lació universitària (322 menys) i els que han fet la prova d’accés per a majors de 25 anys (281 menys). Cal desta-

car com, a diferència dels dos cursos anteriors, les proves d’accés per a adults (majors de 25, de 40 i de 45 anys) 

han perdut pes, fet que caldrà analitzar els propers anys per si es tracta d’un canvi de tendència o d’una variació 

puntual, atès que aquestes proves estan concebudes per aproximar els estudis universitaris a la població i po-

drien reflectir un cert canvi de percepció del valor de l’educació superior entre les persones que no estan vincula-

des al sistema educatiu. 

En aquest sentit, les proves d’accés per a majors de 25 i de 45 anys han registrat enguany un 10,6% i un 17,5% 

menys de matrícules (respectivament), si bé en termes absoluts aquestes davallades són poc significatives (483 i 

116 persones). En ambdós casos, i en línia amb els resultats de cursos anteriors, menys de la meitat dels matri-

culats aproven les proves (el 46,6% i el 47,4%, respectivament). 
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GRÀFIC V-15. Estudiants amb plaça assignada a la universitat per vies d’accés. Catalunya, cursos 2011-2012 i 

2012-2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 

Nota: “Altres” inclou els estudiants que accedeixen a la universitat a través de les proves d’accés per a persones més grans de 40 anys (25 el 

curs 2012-2013) i de 45 anys (86 el curs 2012-2013). 

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

Pel que fa a les PAU, la taula següent reflecteix com s’hi van matricular més persones (el 0,7%) que el curs ante-

rior, principalment homes (atès que el seu nombre creix el 2,7%), mentre que les dones davallen lleugerament 

(0,7%), si bé continuen tenint més pes que els homes (són el 57%), reflex del major interès que acostumen a pre-

sentar les dones pels estudis superiors. Ara bé, el percentatge d’homes que aproven les PAU és un punt percen-

tual superior en comparació amb el de les dones. 

TAULA V-34. Proves d’accés a la universitat. Catalunya, convocatòries 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Persones matriculades 

Total 26.903 28.386 31.294 35.850 36.089 

Homes 11.424 12.001 13.413 15.109 15.502 

Dones 15.488 16.385 17.881 20.741 20.587 

Persones presentades1  

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

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

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

Persones aprovades1 

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

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

Dones 87,3 89,5 88,8 84,5 86,7 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Nota: percentatges calculats sobre el total de persones matriculades. 

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

Cal complementar la informació sobre els fluxos d’entrada als estudis universitaris amb els indicadors de rend i-

ment i progressió, atès que proporcionen informació qualitativa sobre l’assoliment d’aquest nivell educatiu. Els 

gràfics següents contenen la taxa de rendiment112 dels estudiants que han cursat cicles i graus. En ambdós casos 

la taxa registra una tendència general positiva en el temps. D’altra banda, s’aprecia com, si bé en el curs 2011-

2012 el total és igual per cicles i graus (0,78), en la majoria d’universitats la taxa de rendiment dels graus és més 

alta que la dels cicles (a excepció de la UAB i la UPC). Igual que en cursos anteriors, la UPF presenta la taxa més 

elevada, tant per a cicles com per a graus.  

                                                           
112 La taxa de rendiment és un indicador que mostra la ràtio entre el nombre de crèdits superats dividits pel nombre de crèdits matriculats, de 

forma que el rendiment és més elevat a mesura que la taxa s'aproxima a 1. 
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 GRÀFIC V-16. Evolució de la taxa de rendiment universitari segons universitat pública i total. Catalunya, cursos 

2009-2010 a 2011-2012 

Cicles 
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UB UAB UPC UPF UdG UdL URV Total

2009-2010 2010-2011 2011-2012

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-

xement. 

Graus 
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UB UAB UPC UPF UdG UdL URV Total

2009-2010 2010-2011 2011-2012

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-

xement. 

 

D’altra banda, els darrers indicadors de progressió disponibles (curs 2009-2010 i que afecten els estudiants que 

es van matricular set cursos abans) mostren una recuperació lleu del percentatge d’estudiants que s’han titulat 

(sense arribar al percentatge del curs 2007-2008), mentre que el percentatge dels que abandonen creix de nou. 

GRÀFIC V-17. Indicadors de progressió. Catalunya, cursos 2007-2008 a 2009-2010 

54,27 52,99 53,18

36,3 37,12
38,92

9,43 9,89
7,52

0,38

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2009-2010

Estudiants que s'han titulat (1) Estudiants que han abandonat (2) Estudiants que continuen estudiant (3) Estudiants que 
s'han traslladat 

de cicles a 
graus a la 

mateixa 
universitat (4)

Unitats: percentatges. 

(1) Es refereix als estudiants que es van matricular els cursos 2001-2002, 2002-2003 i 2003-2004 i que els cursos 2007-2008, 2008-2009 

i 2009-2010 (respectivament) s’han titulat. 

(2) Es refereix als estudiants que es van matricular els cursos 2001-2002, 2002-2003 i 2003-2004 i que els cursos 2007-2008, 2008-2009 

i 2009-2010 (respectivament) porten dos anys sense matricular-se en el mateix centre d’estudi.  

(3) Es refereix als estudiants que es van matricular els cursos 2001-2002, 2002-2003 i 2003-2004 i que els cursos 2007-2008, 2008-2009 

i 2009-2010 (respectivament) encara continuen estudiant. 

(4) Es refereix als estudiants que es van matricular el curs 2003-2004 en un cicle i que el curs 2009-2010 s’han traslladat a un grau a la ma-

teixa universitat. 

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

La internacionalització dels estudis universitaris és una de les conseqüències de la integració que ha suposat 

l’Espai europeu d’educació superior. Un dels indicadors per mesurar-la és la mobilitat dels estudiants. Tal com es 

pot observar en els gràfics següents, el curs 2011-2012 hi ha un alentiment en la tendència creixent registrada 

per les universitats catalanes de rebre estudiants visitants, atès que el curs 2011-2012 pràcticament vénen el 
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mateix nombre d’estudiants que el curs anterior (7.063 vs. 7.053), si bé en el cas dels homes vénen un 5% 

menys i, en canvi, les dones s’incrementen un 3,3%. La meitat dels estudiants visitants (el 55,2%) provenen de la 

UE, mentre que una quarta part, de tercers països (27,4%) i el 17,3%, de la resta de l’Estat. 

On si es registra una davallada significativa (del 12,5%) que trenca la tendència dels darrers cursos és en el nom-

bre d’estudiants catalans que fa una estada en una universitat fora de Catalunya, en el marc dels programes de 

mobilitat, amb poques diferències segons el sexe de l’estudiant. Aquesta disminució de les estades a fora pot es-

tar influïda per la davallada de les beques destinades a fomentar-ne la mobilitat. Les dades relatives al curs 

2010-2011 (darreres dades disponibles i facilitades pel Ministeri) ja reflecteixen una davallada del 64% en 

l’import destinat a la mobilitat internacional i del 10% en les beques Sèneca.113 En aquest sentit, cal tenir en 

compte que el destí de prop de tres quartes parts dels estudiants catalans que fa una estada fora de Catalunya 

és la Unió Europea, el cost de la qual es finança en gran part amb les beques Erasmus, provinents de la UE, i els 

complements d’aquesta beca que atorga el Ministeri. 

D’altra banda, i igual que els cursos anteriors, les dones tenen una major propensió a fer estades fora, en ser la 

majoria entre els estudiants que ens visiten (el 63,3%) i entre els estudiants catalans que van a fora (el 58,9%).  

GRÀFIC V-18. Mobilitat estudiantil (en el marc de programes de mobilitat). Catalunya, cursos 2009-2010 a 

2011-2012 

Nombre d’estudiants 
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2009-2010 2010-2011 2011-2012

 
Unitats: nombres absoluts. 

Nota: per al curs 2009-2010 falten els estudiants visitants de la res-

ta de l’Estat de la UB i per al curs 2011-2012 no es disposa de dades 

de la URL. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-

xement. 
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Unitats: percentatges. 

Nota: per al curs 2009-2010 falten els estudiants visitants de la res-

ta de l’Estat de la UB i per al curs 2011-2012 no es disposa de dades 

de la URL. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-

xement. 

3.4. APRENENTATGE PERMANENT  

L’aprenentatge al llarg de la vida o aprenentatge permanent és un dels objectius dels diferents programes euro-

peus en l’àmbit de l’educació i la formació professional des de l’any 2000. Tal com s’ha comentat en l’apartat de-

dicat al context (3.1), és objecte d’un dels indicadors del Programa ET2020 i sobre el que les administracions pú-

bliques centren els seus esforços. 

L’objectiu relatiu a l’aprenentatge permanent es mesura a partir de la informació de l’Enquesta de població acti-

va, si bé es disposa també de les dades de l’Enquesta sobre la participació adulta en les activitats d’aprenentatge 

(EADA). L’objectiu d’aquesta enquesta és mesurar la participació de la població adulta (entre 18 i 65 anys) en ac-

tivitats realitzades amb la intenció d’aprendre o d’adquirir algun coneixement o habilitat. La darrera onada 

d’aquesta enquesta (2011) s’ha fet pública a finals de l’any 2012, per la qual cosa a continuació es fa un breu 

comentari de la informació disponible per a Catalunya. 

                                                           
113 Cal tenir en compte que les ajudes MOBINT, atorgades per la Generalitat per fomentar la mobilitat internacional dels estudiants universita-

ris, experimenten una davallada significativa el curs 2011-2012, tal com es comenta més endavant. 
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 Amb caràcter general, es constata com la participació en l’aprenentatge permanent dels adults catalans és inferi-

or a l’estatal: 40,3% vs. 41,1%. Comparant la situació catalana amb la resta de les comunitats autònomes, Cata-

lunya se situa en el lloc catorzè, a distància de les dades més altes de participació, registrades a Madrid (48,7%), 

País Basc (46%) i Castella Lleó (45,9%). 

D’altra banda, l’11,9% de les persones enquestades han participat en activitats d’educació formal114 a nivell esta-

tal, mentre que aquest percentatge és del 10,7% per a la població catalana. Pel que fa a l’educació no formal,115 

la participació mitjana estatal és del 34,8%, mentre que a Catalunya és del 32,7%.  

El percentatge de dones que responen que han fet educació formal és superior al dels homes (11,3% vs. 10% a 

nivell català i 12,6% vs. 11,3% a nivell estatal), mentre que en l’educació no formal la situació és la inversa: a Ca-

talunya el 33,7% dels homes havien fet alguna activitat formativa no formal davant el 31,6% de les dones, mentre 

que a nivell estatal aquests percentatges són del 35,5% i 34,1%, respectivament. 

D’entre les persones que responen que s’han format, la majoria ha fet només una única activitat formativa. En 

aquest cas, les diferències per sexes són mínimes.  

Respecte al 2007, ha crescut de manera significativa el percentatge de persones que responen que han fet acti-

vitats formatives relacionades amb la feina,116 en passar del 67,5% al 82,1% a Catalunya. Destaca sobretot el 

percentatge de dones que afirmen haver-se format en aquest sentit, el 79,7%, quan el 2007 van ser el 58,2%.  

D’altra banda, pel que fa a l’aprenentatge informal117 a Catalunya, destaca com el percentatge de persones que 

consideren que no n’han realitzat cap és superior als que consideren que sí (87,8% vs. 12,2%), i com la resposta 

afirmativa ha davallat respecte al 2007 (quan concentrava el 16,6% dels enquestats). El percentatge d’homes 

que sí han fet algun tipus d’aprenentatge informal és superior al de les dones (13,4% vs. 11%). De nou, la mitjana 

estatal és superior a la catalana: el 18,7% de les persones enquestades van respondre que sí havien fet algun ti-

pus d’aprenentatge informal. 

Els gràfics següents resumeixen altra informació de què es disposa a nivell autonòmic, inferior a la que està dis-

ponible per al total estatal; lamentablement tampoc no és comparable amb les dades que publica Eurostat (Adult 

Education Survey). De tota manera, les principals dades que cal destacar són les següents: 

 Pel que fa a l’educació formal, cal destacar que gairebé nou de cada deu persones no ha fet cap activitat 

educativa d’aquest tipus, si bé s’aprecia una millora de gairebé cinc punts percentuals respecte del 2007. 

Les dones presenten una major propensió a haver-ne fet una o més que els homes (10,5% vs. 9,1%, respec-

tivament). 

 En contraposició, el nombre de persones que han respost que no ha fet cap tipus d’acció educativa no formal 

és del 67,63% de mitjana a Catalunya (en comparació amb el 75,5% registrat el 2007). Aquesta major parti-

cipació en l’educació no formal es concentra sobretot en les persones que han fet una acció formativa (pas-

sen de ser el 18,1% al 24,2%), si bé les que n’han fet dues o tres també s’incrementen (encara que en menor 

mesura). A diferència de l’educació formal, el percentatge d’homes que responen que sí ha fet una acció for-

mativa és superior al de les dones (26% i 22,5% respectivament), mentre que les dones superen als homes 

entre la població que ha respost que no ha fet cap acció formativa no formal (68,4% vs. 66,2%) i alhora entre 

la que n’ha fet dues (6,1% vs. 5,2%) o més de dues (3,1% vs. 2,5%). 

 El 44% de la població catalana enquestada afirma conèixer un idioma addicional no oficial a banda del/s ma-

tern/s, seguida per la població que diu no conèixer-ne cap més (25,2%) i els que en dominen dos (22,1%). 

                                                           
114 Es considera que l’aprenentatge formal és “aquella educació proporcionada en el sistema de col·legis, instituts, universitats i altres institu-

cions d’educació formal que normalment constitueixen una escala contínua d’educació a temps complet per a nens i joves, que generalment 

comença entre els 5-7 anys i continua fins els 20-25 anys”. 
115 L’educació no formal es defineix com “aquelles activitats educatives organitzades i sostingudes que no es corresponen exactament amb la 

definició d’educació formal.” Per tant, aquest aprenentatge “pot tenir lloc tant dins com fora de les institucions educatives i atendre persones 

de totes les edats. Pot cobrir programes educatius d’alfabetització d’adults, educació bàsica extraescolar, eines per a desenvolupar-se a la vi-

da, eines per al treball i cultura general. Els programes d’aprenentatge no formal no han de seguir necessàriament l’escala del sistema educa-

tiu, i poden tenir una duració diferent.” 
116 Els motius que recull l’enquesta són: per millorar el treball actual de l’enquestat o les seves perspectives professionals; per disminuir les 

opcions de perdre el lloc de treball; per augmentar les possibilitats de millorar el lloc de treball o d’obtenir-ne un de nou; o per crear el propi 

negoci. 
117 Definit com aquell “deliberat, però és menys organitzat i menys estructurat i pot incloure per exemple situacions d’aprenentatge (activitats) 

que tenen lloc en família, en el lloc de treball i en la vida diària de cada persona.” 
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Aquesta situació contrasta amb la mitjana estatal, on gairebé la meitat de la població enquestada afirma no 

conèixer cap altre idioma a banda del/s matern/s (el 47,2%), seguida pels que en coneixen un (34,8%). En 

funció del sexe, les diferències són lleugeres: hi ha més dones que afirmen no saber cap idioma addicional 

que homes (25,8% vs. 24,6%), més homes que en coneixen un (44,6% vs. 43,4%) i més dones que en conei-

xen dos (22,5% vs. 21,7%). A nivell estatal aquestes diferències encara són menors. 

 Pel que fa al mètode d’aprenentatge, tal com es pot observar en el darrer gràfic, les classes presencials són 

clarament majoritàries, si bé respecte el 2007 les activitats a distància han guanyat pes relatiu (en passar del 

8% al 14,9%). En canvi, a nivell estatal han crescut les classes presencials, en passar de ser el 87,7% al 

88,8%. En general, el pes de les dones en l’aprenentatge a distància és superior al dels homes (9,4% vs. 

6,8% a nivell català), possiblement degut a que és una modalitat més flexible i adaptable a la situació perso-

nal. 

GRÀFIC V-19. Principals resultats de l’enquesta sobre la participació de la població adulta en l’aprenentatge 

permanent (EADA). Catalunya, 2007 i 2011 
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Unitats: percentatges. 

Nota: Dades referides als 12 mesos anteriors a la data de l’enquesta. 

L’anella interior conté les dades relatives a l’any 2011 i l’exterior, les 

del 2007. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EADA 2007 i 2011 (INE). 
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Unitats: percentatges. 

Nota: Dades referides als 12 mesos anteriors a la data de l’enquesta. 

L’anella interior conté les dades relatives a l’any 2011 i l’exterior, les 

del 2007. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EADA 2007 i 2011 (INE). 
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Nota: Dades referides als 12 mesos anteriors a la data de l’enquesta. 

L’anella interior conté les dades relatives a l’any 2011 i l’exterior, les 

del 2007. S’exclouen les llengües maternes. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EADA 2007 i 2011 (INE). 
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Nota: Dades referides als 12 mesos anteriors a la data de l’enquesta. 

L’anella interior conté les dades relatives a l’any 2011 i l’exterior, les 

del 2007. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EADA 2007 i 2011 (INE). 

Des de la perspectiva de la importància de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida, cal fer menció en aquest 

punt a l’Informe sobre les necessitats formatives del sector turístic, elaborat pel CTESC i aprovat a finals de l’any 

2012, en compliment de la demanda del Departament d’Empresa i Ocupació d’analitzar la importància de la for-

mació en aquest sector. L’estudi s’emmarca en la diagnosi de la renovació del Pla estratègic de turisme de Cata-

lunya 2005-2010. 
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 Informe sobre les necessitats formatives del sector turístic118 

L’estudi parteix de la definició de turisme de l’Organització Mundial del Turisme per identificar els àmbits 

d’anàlisi: la restauració, l’allotjament, el transport, la intermediació turística i les activitats d’oci i entreteniment. 

El capítol 1 presenta les principals magnituds del sector, així com una descripció de la metodologia seguida per 

elaborar l’Informe.  

L’estudi constata com els darrers anys Catalunya s’ha convertit en una de les principals destinacions turísti-

ques líders a escala mundial, europea i de l’Estat espanyol. Al mateix temps, el turisme és considerat un dels 

principals motors de l’economia catalana, que creix tant en termes de riquesa com d’ocupació, malgrat l’actual 

crisi econòmica i l’elevat atur. Tot i això, les relacions laborals del sector es caracteritzen per ser diverses, com-

plexes i fragmentades, amb unes condicions de treball flexibles (sobretot pel que fa als horaris), fet que pot di-

ficultar l’atracció de talent i la inversió en formació. 

Tenint en compte aquest context, el capítol 2 presenta un mapa de les ocupacions del sector, que constitueix 

l’eina bàsica per identificar les necessitats formatives de les empreses del sector mitjançant l’enquesta feta ad 

hoc per a l’estudi. S’han creat dotze categories ocupacionals repartides en tres àrees. 

Tenint en compte la situació descrita, el CTESC recomana: 

• Revaloritzar el sector entre la població, sobretot entre els joves, i prestigiar les ocupacions, per tal d’atreure i 

retenir el talent. 

• Potenciar els serveis d’orientació acadèmica i professional. 

• Fomentar un paper proactiu i prospectiu de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 

En el capítol 3 s’analitza l’oferta formativa existent a Catalunya en l’àmbit del turisme, tant pel que fa a la for-

mació universitària, com la formació professional inicial, la formació professional per a l’ocupació i altres acci-

ons formatives. De l’anàlisi es desprèn que l’oferta és àmplia i variada, en gran part concentrada territorialment 

al voltant de Barcelona, amb un clar predomini de la formació presencial en detriment de la formació en línia. 

En determinades categories ocupacionals s’aprecien solapaments entre nivells formatius. 

En aquest sentit, el CTESC recomana: 

• Investigar sobre la relació entre formació i competitivitat. 

• Millorar la informació, promoció i difusió de l’oferta formativa a les empreses. 

• Fomentar el diàleg entre el sector i els centres educatius. 

• Fomentar programes mixtos de formació i treball i l’FP dual. 

• Potenciar les pràctiques formatives, beques de formació i la cultura de les pràctiques a les empreses. 

• Fomentar la flexibilitat dels títols. 

• Millorar la qualitat del professorat. 

• Evitar barreres d’accés per territori potenciant fórmules mixtes de formació presencial i en línia, especialitza-

ció temàtica per territori i foment de les beques de mobilitat. 

• Millorar la coordinació per evitar solapaments. 

• Planificar la formació en moments de baixa ocupació. 

• Innovar en el format de les accions formatives. 

                                                           
118 Disponible al web del CTESC: http://www.ctesc.cat/noticies/52522270.html  

http://www.ctesc.cat/noticies/52522270.html


CAPÍTOL V 

76 

El capítol 4 presenta les necessitats formatives de les empreses del sector turístic a partir de la informació ob-

tinguda de l’enquesta feta a 430 empreses. Es constata que, en general, es demana un nivell d’estudis mínim 

baix, s’inverteix poc en la formació del personal i no es preveu fer-ne en el curt termini, malgrat la importància 

que atorguen aquestes empreses a la formació com a element per afavorir la seva competitivitat. L’experiència 

continua sent més valorada en els processos de selecció que el nivell formatiu de la persona. 

Els principals impediments apuntats per les empreses per no fer formació són la manca de temps del personal, 

la dificultat de compaginar els horaris i els desplaçaments. 

El capítol 5 recull la informació sobre l’oferta i la demanda i n’analitza l’encaix des d’una perspectiva general 

(tenint en compte les diferències entre les empreses per grandària, sector i territori) i alhora específica, mitjan-

çant les dotze fitxes ocupacionals, una per a cada categoria ocupacional, on es descriuen les ocupacions, les 

competències transversals i tècniques necessàries, i tota la informació relativa a l’oferta formativa i la demanda 

de les empreses per a cada categoria. 

A partir de la informació tractada, el CTESC recomana: 

• Incentivar la inversió de recursos en formació. 

• Planificar les necessitats formatives de les empreses amb la participació dels treballadors. 

• Emprar els acords col·lectius de sector o d’empresa per adaptar-se a les necessitats formatives del territori. 

• Incorporar les organitzacions sindicals més representatives a la Taula de Turisme. 

• Fomentar xarxes de microempreses i pimes. 

• Establir mecanismes d’actuació en cas de sobrequalificació i subocupació. 

• Reforçar les competències transversals: 

- Aprenentatge d’idiomes en general, per a tota la població. 

- Idiomes de mercats emergents: aprenentatge i reorientació de persones que coneguin aquests idiomes. 

- Competències TIC. 

- Atenció al client. 

• Potenciar la formació en gestió turística. 

• Fomentar les competències en gestió de conflictes i resolució de problemes, iniciativa i creativitat, planifica-

ció, organització i control via formació o altres accions. 

• Potenciar les competències interculturals i en sostenibilitat ambiental (gestió d’establiments i creació de pro-

ductes). 

• Adequar l’oferta a les necessitats de flexibilitat i multi-skilling. 

• Buscar eines per garantir que els alumnes finalitzin la formació (sobretot en el cas de l’FP per a l’ocupació). 

• Potenciar el turisme especialitzat: familiar, cultural, gastronòmic, enològic, rural, de negocis, esportiu... 

Formació de persones adultes 

Si bé l’alumnat presencial de la formació dirigida a les persones adultes ha crescut el 3,7% respecte del curs an-

terior, tal com recull la taula següent, val a destacar que el nombre de centres, ja siguin públics o privats, s’ha 

mantingut igual, mentre que el professorat ha davallat l’1,7%, amb especial intensitat als centres privats, en pas-

sar de 306 professionals a 284. Aquesta situació és completament contrària a la del curs anterior, quan centres, 

professorat i alumnes van créixer. 
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 Igual que els anys anteriors, les dones són més de la meitat de l’alumnat (el 53,6%), però ateses les davallades 

registrades els dos darrers cursos, perden importància relativa (el curs 2009-2010 van suposar el 56,8% del to-

tal). 

Destaca també l’increment de l’alumnat atès en els punts de suport d’obtenció del graduat en educació secundà-

ria (GES) a distància, que pot reflectir un major interès d’un segment de la població per obtenir aquesta titulació 

bàsica. 

TAULA V-35. Centres, alumnat i professorat de la formació de persones adultes. Catalunya, cursos 2010-

2011 i 2011-2012 

  
Curs 2010-2011 Curs 2011-2012 Variació  

Total Públic Privat  Total Públic Privat  Total Públic Privat  

Centres 198 164 34 198 164 34 0,0 0,0 0,0 

Personal docent 1.713 1.407 306 1.684 1.400 284 -1,7 -0,5 -7,2 

Alumnat pre-

sencial 

Total 72.573 70.201 2.372 75.260 72.337 2.923 3,7 3,0 23,2 

Noies 40.495 39.531 964 40.346 39.161 1.185 -0,4 -0,9 22,9 

Alumnat atès en 

punts de suport de 

GES a distància 

5.206 5.206 0 5.835 5.833 2 12,1 12,0 - 

Unitats: nombre absolut de centres, personal docent i alumnat; variació en percentatges. 

Nota: GES: Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

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

Pel que fa al tipus d’ensenyament cursat, enguany de nou la formació instrumental concentra el major percentat-

ge d’alumnes (el 14,9%), seguit pels ensenyaments inicials de català (13,3%), la preparació per obtenir el GES 

(13,3%) i per superar les proves d’accés als CFGS (11,7%), i finalment els ensenyaments inicials de castellà 

(10,9%). Respecte del curs anterior, els principals increments de les matrícules es concentren en els ensenya-

ments tendents a millorar la qualificació de les persones (preparació per obtenir el GES i les proves d’accés als 

CFGS) així com en els ensenyaments de llengües estrangeres (anglès i francès) i les competències relacionades 

amb la informàtica, tal com es constata en la taula següent. 
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TAULA V-36. Alumnat presencial de la formació de persones adultes. Catalunya, cursos 2010-2011 i 2011-

2012 

    2010-2011 2011-2012 Variació 

Total 72.573 75.260 3,7 

Ensenyaments inicials 

Català 10.399 10.023 -3,6 

Castellà 8.636 8.209 -4,9 

Anglès 4.294 4.933 14,9 

Francès 380 450 18,4 

Informàtica 6.028 6.185 2,6 

Formació bàsica 
Formació instrumental 11.061 11.185 1,1 

GES 8.569 9.948 16,1 

Preparació proves accés 

CFGM 3.655 3.426 -6,3 

CFGS 8.333 8.799 5,6 

Universitat 3.060 3.123 2,1 

Competències societat de la  

informació 

Anglès 3.353 3.726 11,1 

Francès 108 116 7,4 

Informàtica 4.697 5.137 9,4 
Unitats: alumnat en nombres absoluts i variació en percentatges. 

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

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

Les darreres dades disponibles sobre les beques i ajuts a Catalunya corresponen al curs 2010-2011, curs en el 

que, tal com mostra la taula següent, no va disminuir ni l’import ni el nombre de beques ni becaris i beneficiaris, 

sinó que va augmentar, el 16,5%, el 13,5% i el 10,6%, respectivament. 

Cal tenir en compte que la política de foment de l’estudi està finançada gairebé en la seva totalitat per l’Estat cen-

tral: finança el 99,8% de l’import en l’educació obligatòria, el 96,2% en l’educació postobligatòria no universitària 

i el 95,6% en l’educació universitària. Per tant, per analitzar els eventuals efectes d’una davallada del pressupost 

d’educació en aquest àmbit, cal recórrer als pressupostos generals de l’Estat.  

Així, les dades corresponents a l’any 2010 (última dada disponible) publicades pel Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esport,119 mostren que si bé el pressupost general en educació va davallar el 0,7% respecte del 2009, en el cas 

de les beques i ajuts l’import va créixer el 12,3%. Cal tenir en compte però, que no es disposa de la mateixa in-

formació per a l’any 2011, si bé atenent el creixement registrat per les beques i ajuts del curs 2010-2011 es pot 

suposar que la davallada del pressupost de l’any 2011 es reflectirà en les beques i ajuts del curs 2011 -2012, de 

què es disposarà en la propera edició d’aquesta Memòria. 

A banda de les restriccions pressupostàries en aquest àmbit, cal ressaltar que el darrer curs s’han produït retards 

significatius en la resolució i cobrament de beques i ajuts per part de l’alumnat català, tal com denuncia el Síndic 

de Greuges, fet que ha dificultat la situació, ja per se difícil, de moltes famílies beneficiàries, per a les quals 

aquests ajuts són indispensables per garantir l’accés dels seus fills a l’educació.120 

                                                           
119 Estadística de la despesa pública en educació. Madrid: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Consulta a 

http://www.mecd.gob.es/horizontales/estadisticas/recursos-economicos/gasto-publico/2010.html  
120 Informe al Parlament 2012. Barcelona: Síndic de Greuges, 2012. Consulta a 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3400/Informe%20al%20Parlament%202012%20amb%20cobertes.pdf 

En aquest sentit, cal ressaltar els retards en el cobrament de les beques de menjador que convoca anualment la Generalitat de Catalunya (a 

excepció de la ciutat de Barcelona, on són gestionades pel Consorci d’Educació de Barcelona). La situació de contenció pressupostària ha 

provocat retards en les transferències del Departament d’Ensenyament als consells comarcals (que són els responsables de gestionar el pa-

gament d’aquestes beques), uns retards que s’han intentat solucionar amb la implementació d’un sistema de pagament que ha comportat la 

regularització mensual dels pagaments deguts. Segons el Departament, s’han tramitat els documents comptables per al pagament correspo-

nent al període de setembre de 2012 a març de 2013, per un import de 64M€, i s’han fet efectius 29,03M€. Font: resposta de la Consellera 

d’Ensenyament, la senyora Irene Rigau, a la pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per al pagament de les beques de 

menjador. BOPC núm. 86, de 22.05.2013. 

http://www.mecd.gob.es/horizontales/estadisticas/recursos-economicos/gasto-publico/2010.html
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3400/Informe%20al%20Parlament%202012%20amb%20cobertes.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b086.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b086.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b086.pdf
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 Pel que fa a les darreres dades disponibles, en la taula següent s’aprecia que el principal increment de l’import 

atorgat el registra, un curs més, l’educació postobligatòria, si bé el nombre de becaris i beneficiaris creix molt per 

sota de la resta de nivells formatius.  

Pel que fa a la distribució interna de l’import atorgat el curs 2010-2011 es repeteix el patró de cursos anteriors: 

més de la meitat (el 63,1%) correspon a l’educació universitària, mentre que l’educació postobligatòria no univer-

sitària i l’obligatòria es reparteixen el 20,8% i el 16,1% restant. En canvi, i també igual que anys anteriors, el ma-

jor nombre de becaris i beneficiaris es concentra en les etapes obligatòries (el 65,3%), mentre que l’educació un i-

versitària concentra el 22,8% dels becaris i beneficiaris, i l’educació postobligatòria, l’11,9% restant. 

TAULA V-37. Beques i ajuts finançats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la Generalitat de Catalunya i 

import atorgat. Catalunya, cursos 2009-2010 i 2010-2011 

  

Curs 2009-2010 Curs 2010-2011 Variació 

Beques i 

ajuts 

Becaris i 

benefici-

aris 

Import 
Beques i 

ajuts 

Becaris i 

beneficia-

ris 

Import 
Beques i 

ajuts 

Becaris i 

beneficia-

ris 

Import 

Total  273.346 206.377 145.668 310.255 228.299 169.647 13,5 10,6 16,5 

Educació obligatò-

ria1 
142.864 131.677 26.693,2 161.980 149.192 27.306,7 13,4 13,3 2,3 

Educació postobli-

gatòria2 
40.115 26.640 27.761,9 45.883 27.142 35.263,3 14,4 1,9 27,0 

Educació universi-

tària3 
90.367 48.060 91.212,8 102.392 51.965 107.077,1 13,3 8,1 17,4 

Unitats: nombre absolut de beques i ajuts, import en milers d’euros. 

(1) Inclou els ajuts per a l’adquisició de llibres i material didàctic, però no els ajuts corresponents al Programa de gratuïtat de llibres, que es 

comptabilitzen a part. 

(2) Inclou el component de manteniment per a l’alumnat dels PQPI i el suplement que concedeix el Ministeri a l’alumnat becari, amb inde-

pendència del tipus de beca que rebi, per sufragar les despeses més elevades vinculades a l’educació en poblacions o àrees metropolitanes 

més poblades. 

(3) Inclou el component de beca salari per a l’alumnat de grau en règim presencial, les bonificacions de preus per serveis acadèmics universi-

taris per a famílies nombroses de tres fills, i els ajuts per a la matrícula en un Màster oficial o títol propi de Màster destinats a l’alumnat titulat 

universitari en situació legal d’atur. Les dades d’educació universitària fan referència a les beques finançades pel Ministeri a l’alumnat matri-

culat en universitats de Catalunya, així com a les beques finançades per la Generalitat de Catalunya a dins i a fora de la Comunitat Autònoma. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

Des del curs 2007-2008 el Ministeri subscriu anualment un conveni de col·laboració amb les comunitats autòno-

mes per al finançament de llibres i material en l’etapa obligatòria. A Catalunya aquestes ajudes s’han concedit 

mitjançant dos sistemes diferents: les ajudes per a les adquisicions de llibres de text i material didàctic comple-

mentari (incloses en la taula comentada i finançades íntegrament pel Ministeri) i el Programa cooperatiu per al 

foment de la reutilització de llibres de text, també conegut com el Programa de gratuïtat de llibres. 

El caràcter universal d’aquest programa (està destinat a tot l’alumnat dels centres participants) impedeix inclou-

re’l en el concepte de beca o ajut a l’estudi. El curs 2010-2011 s’han destinat a aquest programa 7.717.025 eu-

ros, dels quals el 99,5% és a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. En aquest programa, a dife-

rència de les beques i ajuts comentats, es registra una davallada del 5,8% en l’import i en les persones beneficià-

ries respecte del curs anterior.  

Pel que fa a la tipologia de beques i ajuts, el gràfic següent resumeix la distribució dels imports en els tres nivells 

formatius. En l’educació obligatòria els ajuts se centren a l’educació especial i els llibres i material didàctic; en 

l’educació postobligatòria no universitària, la beca compensatòria concentra més de la meitat de l’import atorgat, 

seguida de lluny dels llibres i material i del transport. Cal destacar l’augment del 42,2% en l’import en la beca 

compensatòria respecte del curs 2009-2010. En l’educació universitària el gruix de l’import atorgat es distribueix 

entre les exempcions de preus, la beca compensatòria i els ajuts a la mobilitat dels estudiants. Així mateix, desta-

ca la davallada del 64% en l’import de la mobilitat internacional (complement que atorga el Ministeri a la beca 

Erasmus) i del 10% en les beques Sèneca, si bé hi ha un nou ajut, el destinat als projectes de fi de carrera.  
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GRÀFIC V-20. Distribució de l’import atorgat en beques i ajuts del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la Ge-

neralitat de Catalunya per nivell educatiu. Catalunya, curs 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 

(1) Inclou els ajuts per l’adquisició de llibres i material didàctic, però no els ajuts corresponents al Programa de gratuïtat de llibres. 

(2) No és un tipus de beca, sinó un suplement que concedeix el Ministeri a l’alumnat becari, amb independència del tipus de beca que rebi, 

per sufragar les despeses més elevades vinculades a l’educació en poblacions o àrees metropolitanes més poblades. 

(3) Inclou el component de manteniment de l’alumnat dels PQPI. 

(4) Inclou els ajuts per a la matrícula en un Màster oficial o un títol propi de Màster destinats a l’alumnat titulat universitari en situació legal 

d’atur. 

(5) La major part d’informació sobre idiomes no es refereix a la universitat en la qual està matriculat l’alumnat becari, sinó al lloc de residèn-

cia. 

(6) Inclou el component de beca salari per a l’alumnat de grau en règim presencial. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

En el marc de les beques i ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya la informació és més recent (curs 2011-

2012). Tal com es constata en la taula següent, el curs 2011-2012 davalla de manera significativa l’import 

d’aquests ajuts (el 43,9%), una davallada que està condicionada per la reducció a la meitat de l’import de la beca 

MOBINT, que té per objectiu donar suport a la mobilitat internacional dels estudiants, ja sigui dins la UE (i per 

tant, vinculada a la beca Erasmus) com a tercers països. 
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 TAULA V-38. Beques i ajuts als estudiants universitaris finançats per la Generalitat de Catalunya i import ator-

gat. Catalunya, cursos 2010-2011 i 2011-2012 

  Curs 2010-2011 Curs 2011-2012 Variació  

  

Beques i 

ajudes 

Becaris i 

benef. 
Import  

Beques i 

ajudes 

Becaris i 

benef. 
Import  

Beques i 

ajudes 

Becaris i 

benef. 
Import 

Total 6.165 3.497 3.541.998 5.050 2.043 1.986.198 -18,1 -41,6 -43,9 

APA 555 330 379.999 533 293 392.000 -4,0 -11,2 3,2 

ACA 433 269 94.999 514 350 97.998 18,7 30,1 3,2 

MOBINT 5.177 2.898 3.067.000 4.003 1.400 1.496.200 -22,7 -51,7 -51,2 
Unitats: nombres absoluts (beques i ajudes, becaris i beneficiaris), imports en milers d’euros i variació en percentatges. 

Nota: els ajuts MOBINT donen suport a la mobilitat internacional; els ajuts ACA van destinats a compensar els costos de la matrícula universi-

tària dels centres adscrits; i els ajuts APA donen suport a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’àmbit de l’Alt Piri-

neu, Aran i Solsonès. 

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

Pel que fa al curs 2011-2012 cal destacar l’atorgament de les noves beques Equitat i Excel·lència.121 Segons el 

Departament d’Economia i Coneixement, es van rebre 707 sol·licituds per obtenir una beca d’Excel·lència acadè-

mica i 2.130 per a una beca d’Equitat. El nombre definitiu de beneficiaris ha estat de 26 i 583, respectivament. 

3.6. EL FINANÇAMENT DE L’EDUCACIÓ 

El pressupost de despeses del Programa Educació de la Generalitat de Catalunya es redueix per segon any con-

secutiu i és de 5.471,6 milions d’euros l’any 2012, el 6,3% inferior al de l’any 2011. Aquest import és similar al 

de l’any 2007 (5.317,3 milions d’euros). 

La participació d’aquestes despeses sobre el PIB també es redueix per segon any consecutiu i se situa en el 

2,61%, sent la participació de l’educació general del 2,11% (0,14 punts percentuals menys que l’any 2011) i de 

l’educació universitària del 0,44% (sense variació respecte de l’any anterior). 

En relació amb el pressupost total de la Generalitat, les despeses del Programa Educació cauen per quart any 

consecutiu fins a representar el 14,78%. Per la seva banda, aquestes despeses dividides per la població donen 

un import de 735,8 euros per càpita, la qual cosa significa una reducció del 6,3% respecte de l’any 2011. 

TAULA V-39. Pressupost de despeses del Programa Educació de la Generalitat de Catalunya respecte del PIB, 

del total de despeses de la Generalitat i de la població, 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 2011-2012 

Programa Educació 6.028,3 6.310,5 5.837,8 5.471,6 -6,3 

Educació / PIB 2,95 3,07 2,78 2,61 -0,17 

Educació general 2,33 2,43 2,25 2,11 -0,14 

Educació universitària 0,53 0,52 0,44 0,44 0,00 

Resta 0,10 0,12 0,08 0,06 -0,02 

Educació / Sector públic 16,30 15,90 14,83 14,78 -0,06 

Educació / Població 818,7 852,8 785,2 735,8 -6,3 
Unitats: despeses del programa en milions d’euros, despeses per càpita en euros i resta en percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i Idescat. 

El pes de la despesa pública en educació sobre el PIB de Catalunya és del 2,63%, una participació similar a la de 

l’any 2007 (2,55%). S’observa que aquesta participació és inferior a la del conjunt de l’Estat (3,44%). La compa-

                                                           
121 Les beques Equitat tenen per finalitat finançar el 50% dels preus dels serveis acadèmics per la primera matrícula dels estudis de grau i al-

tres estudis universitaris no adaptats a l’EEES per l’alumnat que compleixi determinats requisits de renda i patrimoni; mentre que les beques 

Excel·lència són beques per a estades de mobilitat internacional i suposen un ajut d’un màxim de 2.000€ mensuals per finançar les despeses 

de desplaçament, de l’estada i una pòlissa d’assegurança d’assistència de viatge (per estades fora de l’EEES). Poden ser-ne beneficiaris els 

estudiants amb un mínim de 120 crèdits aprovats que demostrin un rendiment acadèmic especial.  
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ració d’aquest indicador amb la UE-27 només es pot efectuar amb les dades de l’any 2009, i s’observa que Cata-

lunya presentava un resultat (2,95%) inferior al de la UE-27 (3,85%). 

TAULA V-40. Despesa pública en educació sobre el PIB. Catalunya, Espanya i UE-27, 2009-2011 

 

2009 2010 2011 2012 2011-2012 

Catalunya 2,95 3,07 2,79 2,63 -0,16 

Espanya 3,57 3,67 3,67 3,49 -0,18 

UE-27 3,85 - - - - 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE, Ministeri d’Economia i Hisenda i Idescat. 

Atenent les obligacions reconegudes del Programa Educació de la Generalitat, és a dir, les despeses efectivament 

executades durant l’exercici pressupostari, aquestes han disminuït per tercer any consecutiu i l’any 2012 se situ-

en en 5.272 milions d’euros, el 9,6% inferiors a les de l’any 2011. 

La distribució de les despeses segons les finalitats del Programa Educació revela que la finalitat principal és 

l’educació general, que s’enduu el 80,8% del pressupost total. En segona posició se situa l’educació universitària 

amb una participació del 16,8%. Aquesta darrera finalitat augmenta 0,9 punts percentuals la seva participació en 

el pressupost total del programa, mentre que l’educació general, els serveis complementaris i les beques i ajuts 

redueixen cadascun 0,3 punts percentuals la seva participació. 

TAULA V-41. Obligacions reconegudes del Programa Educació de la Generalitat de Catalunya, 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 2011-2012 

Obligacions reconegudes 6.211,3 6.143,1 5.830,3 5.272,0 -9,6 

Pressupost del Programa Educació = 100 103,0 97,3 99,9 96,4 -3,5 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

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

talunya, 2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
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Despesa privada en educació 

La despesa privada en educació se situa l’any 2011 en 1.223,6 milions d’euros, el 3,3% per sobre de l’any 2010. 

Aquesta despesa representa el 21,3% de la despesa pública en educació i l’1,38% de la despesa privada total. En 

relació amb el PIB, la despesa privada en educació és del 0,62%. Aquests tres darrers indicadors augmenten els 

seus registres respecte de l’any 2010. 

La despesa privada en educació de Catalunya supera, amb escreix, la del conjunt de l’Estat en percentatge de la 

despesa pública en educació (21,3% vs. 13,8%), percentatge del total de la despesa privada (1,38% vs. 1,03%) i 

percentatge del PIB (0,62% vs. 0,50%). 

TAULA V-42. Despesa privada en educació en percentatge de la despesa pública i del total de la despesa pri-

vada. Catalunya i Espanya, 2009-2011 

Catalunya 2009 2010 2011 2010-2011 

Despesa privada en educació1 1.173,5 1.184,8 1.223,6 3,3 

% respecte de la despesa pública en educació2 19,3 18,7 21,3 2,5 

% respecte del total de la despesa privada 1,26 1,34 1,38 0,05 

% respecte del PIB 0,61 0,61 0,62 0,01 

Espanya 2009 2010 2011 2010-2011 

Despesa privada en educació3 4.744,9 5.169,4 5.286,8 2,3 

% respecte de la despesa pública en educació2 11,9 12,7 13,8 1,0 

% respecte del total de la despesa privada 0,91 1,01 1,03 0,02 

% respecte del PIB 0,45 0,49 0,50 0,00 
Unitats: milions d’euros. 

(1) No s’inclou la despesa en formació professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per manca de representativitat. 

(2) No s’inclou la despesa en formació ocupacional. 

(3) No s’inclou la despesa en formació professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per homogeneïtat de les dades amb Cata-

lunya. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Ministeri d’Economia i Hisenda. 

3.6.1. L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA PÚBLICA 

La despesa pública en educació no universitària liquidada és de 5.018,7 milions d’euros l’any 2011, el 5% inferi-

or respecte de l’any 2010, la qual cosa representa el segon any consecutiu de reducció. 

Les activitats d’ensenyament són la principal despesa de l’educació no universitària amb 4.508,4 milions d’euros, 

el 2,5% inferior a la de l’any 2010. L’educació infantil de segon cicle i primària és l’ensenyament que disposa de 

més pressupost, amb 2.213 milions d’euros, el 3% inferior a l’any 2010; seguida de l’educació secundària amb 

1.909,6 milions d’euros, l’1,2% inferior a l’any 2010. Els pressuposts de la resta d’activitats d’ensenyament són 

menors i disminueixen respecte de l’any 2010, excepte els PQPI i els ensenyaments extraescolars, que presenten 

creixements significatius de la seva dotació pressupostària (17,6% i 16,6%, respectivament). 

Les activitats annexes de l’educació no universitària van liquidar l’any 2011 una despesa de 487,3 milions 

d’euros, el 16% inferior a la de l’any 2010. La partida principal d’aquestes activitats annexes és l’administració 

general educativa, amb 330,1 milions d’euros, el 18% inferior respecte de l’any 2010. La resta de partides de les 

activitats annexes disminueixen la seva despesa a excepció de la investigació educativa, que augmenta la seva 

dotació pressupostària amb 1,4 milions d’euros. 

Finalment, les beques són la darrera partida de la despesa pública en educació no universitària amb un import li-

quidat de 23 milions d’euros l’any 2011, el 70,6% inferior a l’import liquidat l’any anterior (55,3 milions d’euros 

menys). 
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TAULA V-43. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per activitats. Catalunya, 

2009-2011 

  
2009 2010 2011 

2010-2011 

Absoluta Relativa 

Total  (A+B+C) 5.393,1 5.282,3 5.018,7 -263,6 -5,0 

A. Activitats d'ensenyament 4.846,4 4.623,6 4.508,4 -115,2 -2,5 

Educació infantil 1r cicle 147,2 145,3 124,6 -20,7 -14,3 

Educació Infantil 2n cicle + primària 2.353,2 2.280,5 2.213,0 -67,5 -3,0 

Educació secundària 2.062,3 1.933,6 1.909,6 -24,0 -1,2 

Ensenyaments de règim especial 83,2 80,0 80,2 0,3 0,3 

Programes de qualificació professional inicial 17,2 17,9 21,0 3,2 17,6 

Educació especial 109,8 95,8 91,9 -3,9 -4,1 

Educació de persones adultes 31,3 29,7 27,9 -1,8 -6,0 

Educació compensatòria 35,2 33,4 31,4 -2,0 -5,9 

Ensenyaments extraescolars 6,7 7,4 8,6 1,2 16,6 

Altres activitats 0,3 0,0 0,0 - - 

B. Activitats annexes 511,1 580,4 487,3 -93,1 -16,0 

Administració general educativa 327,8 402,6 330,1 -72,5 -18,0 

Formació del professorat 51,3 45,6 44,0 -1,6 -3,5 

Menjador 52,2 52,3 44,2 -8,1 -15,5 

Transport 72,1 72,3 61,9 -10,4 -14,4 

Investigació educativa 0,3 0,4 1,8 1,4 407,3 

Altres 7,4 7,2 5,3 -1,9 -26,4 

C. Beques 35,3 78,3 23,0 -55,3 -70,6 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

La distribució de la despesa pública liquidada en educació no universitària de les activitats d’ensenyament infor-

ma que el 49,1% de la despesa total està explicat per l’educació infantil de segon cicle i primària, seguida de 

l’educació secundària, amb una participació del 42,4%. Els principals canvis en la distribució d’aquesta despesa 

són l’augment de 0,5 punts percentuals de la participació de l’educació secundària i la disminució de 0,4 punts 

percentuals de l’educació infantil de primer cicle.  
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 GRÀFIC V-22. Distribució de la despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) de les activi-

tats d’ensenyament. Catalunya 2011 
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Unitats: percentatges. 

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

La comparació de la distribució de la despesa pública i del nombre d’alumnes per activitats d’ensenyament per-

met constatar una elevada correspondència entre el pes de la despesa i el pes dels alumnes en les activitats 

d’educació infantil de segon cicle i primària i en els programes de qualificació professional inicial. L’educació se-

cundària i l’educació especial tenen una presència en termes de despesa superior a la que tenen en termes 

d’alumnes. En canvi, l’educació infantil de primer cicle, els ensenyaments de règim especial i l’educació de per-

sones adultes tenen una presència en termes d’alumnes superior a la que tenen en termes de despesa. 

TAULA V-44. Distribució de la despesa pública (pressupost liquidat) i del nombre d’alumnes en educació no 

universitària per activitats d’ensenyament. Catalunya 2011 

  Despesa pública Alumnes2 

Educació infantil 2n cicle + primària1 49,9 46,8 

Educació secundària1 42,4 31,2 

Educació infantil 1r cicle 2,8 7,4 

Educació especial1 2,0 0,4 

Ensenyaments de règim especial 1,8 8,7 

Educació de persones adultes 0,6 5,0 

Programes de qualificació professional inicial 0,5 0,5 
Unitats: percentatges. 

(1) La despesa en educació compensatòria s’ha inclòs en la despesa corresponent a l’educació infantil de segon cicle més primària i la des-

pesa en ensenyaments extraescolars s’ha repartit entre l’educació infantil de segon cicle més primària, l’educació secundària i l’educació es-

pecial. 

(2) La distribució del nombre d’alumnes es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs 2010-2011 més 

una tercera part dels alumnes del curs 2011-2012. 

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

Per capítols de despesa, la despesa principal de l’educació no universitària és la de personal, amb 2.965,9 mili-

ons d’euros, el 3,8% inferior a la despesa liquidada de l’any 2010; seguida dels concerts, amb 1.048 milions 

d’euros, el 2,4% inferior a la despesa de l’any 2010.  

En termes absoluts, la disminució de la despesa en educació no universitària ha estat de 263,6 milions d’euros. 

Les partides que més han reduït la seva despesa són les despeses de personal de les activitats d’ensenyament 

(101,7 milions d’euros), les despeses en béns i serveis de les activitats annexes (83,7 milions d’euros), les altres 

transferències corrents per beques (54,7 milions d’euros) i els concerts (25,9 milions d’euros). 
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L’únic capítol de despesa en educació no universitària que ha augmentat la seva dotació pressupostària ha estat 

el de les inversions, el 13,8% respecte de l’any 2010 (24 milions d’euros). 

TAULA V-45. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per capítols i activitats princi-

pals. Catalunya 2011 

 2011 A. Activitats d'ensenyament B. Activitats annexes C. Beques Total (A+B+C) 

Total 4.508,4 487,3 23,0 5.018,7 

Personal 2.799,9 166,0 0,0 2.965,9 

Béns i serveis 243,8 92,9 2,6 339,2 

Concerts 1.048,0 0,0 0,0 1.048,0 

Altres transferències corrents 188,6 215,6 20,5 424,6 

Inversions 185,2 12,5 0,0 197,7 

Transferències de capital 43,0 0,1 0,0 43,0 

Actius financers 0,0 0,2 0,0 0,2 

Variació 2010-2011 A. Activitats d'ensenyament B. Activitats annexes C. Beques Total (A+B+C) 

Total -2,5 -16,0 -70,6 -5,0 

Personal -3,5 -8,7 - -3,8 

Béns i serveis 10,8 -47,4 -19,5 -15,2 

Concerts -2,4 - - -2,4 

Altres transferències corrents -8,3 0,2 -72,8 -14,4 

Inversions 10,5 104,4 - 13,8 

Transferències de capital -22,5 -73,4 - -22,7 

Actius financers - -25,5 - -25,5 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

De la despesa pública total en educació no universitària (5.018,7 milions d’euros) de l’any 2011, la majoria és de 

tipus corrent, amb 4.777,7 milions d’euros, el 2,27% del PIB (2,46% l’any 2010); mentre que la resta (240,9 mil i-

ons d’euros) és despesa de capital, que representa el 0,11% del PIB (0,11% l’any 2010). 

TAULA V-46. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per tipus de despesa. Catalu-

nya, 2009-2011 

  

Despesa % sobre el PIB 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Total 5.393,1 5.282,3 5.018,7 2,64 2,57 2,39 

Despesa corrent 5.089,3 5.052,6 4.777,7 2,49 2,46 2,27 

Despesa de capital 303,8 229,7 240,9 0,15 0,11 0,11 

PIB 204.129,0 205.555,0 210.150,0 100,0 100,0 100,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges del PIB. 

Font elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament i Idescat. 

En relació amb el tipus de centre, la despesa pública en educació no universitària es destina principalment als 

centres públics, que reben 3.956,7 milions d’euros, el 78,8% del total, mentre que la resta es destina als centres 

privats (1.061,9 milions d’euros, el 21,2% del total). Aquests percentatges són bastant estables en els darrers 

anys. La despesa destinada als centres privats és exclusivament de tipus corrent. 
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 TAULA V-47. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per tipus de centre. Catalu-

nya, 2009-2011 

  

Despesa Pes sobre el total 

2009 2010 2011 2008 2009 2010 

Total (A+B) 5.393,1 5.282,3 5.018,7 100,0 100,0 100,0 

A. Centres públics 4.245,7 4.175,2 3.956,7 78,7 79,0 78,8 

Despesa corrent 3.941,9 3.945,5 3.715,8 73,1 74,7 74,0 

Despesa de capital 303,8 229,7 240,9 5,6 4,3 4,8 

B. Centres privats 1.147,4 1.107,1 1.061,9 21,3 21,0 21,2 

Despesa corrent 1.147,4 1.107,1 1.061,9 21,3 21,0 21,2 

Despesa de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

Per acabar aquesta secció passem a comentar l’evolució de la despesa pública liquidada en educació no universi-

tària per alumne/a feta per la Generalitat de Catalunya segons el nivell d’estudis i el tipus de centre. Per a l’any 

2011 es constata una disminució generalitzada d’aquesta despesa (per alumne), independentment del nivell 

d’estudis i del tipus de centre. De totes formes, la disminució ha estat lleugerament més intensa en els centres 

públics que en els centres privats. 

La despesa pública per alumne dels centres públics ha passat de 5.233 euros l’any 2010 a 4.849 euros l’any 

2011; s’ha reduït el 7,3% (384 euros menys). Aquest import se situa a prop del que estava vigent l’any 2006 

(4.661 euros). En els centres privats aquesta despesa ha passat de 2.946 euros l’any 2010 a 2.782 euros l’any 

2011 i s’ha reduït el 5,6% (164 euros menys). 

En els centres públics la despesa pública per alumne que més ha disminuït ha estat la d’infantil primer cicle (-

17,7%), seguida d’infantil segon cicle i primària (-8,5%) i de secundària (-5,6%), mentre que en els centres privats 

la despesa pública que més ha disminuït ha estat la d’infantil segon cicle i primària (-5,5%), seguida de secundà-

ria (-4,5%) i d’infantil primer cicle (-2,8%). 

La despesa per alumne feta per la Generalitat de Catalunya en els centres de primer cicle d’educació infantil de 

titularitat municipal és de 686 euros l’any 2011, el 70,1% inferior a la de l’any 2010 (1.608 euros menys).  
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GRÀFIC V-23. Evolució de la despesa pública liquidada en educació no universitària per alumne/a feta per la 

Generalitat de Catalunya per nivells d’estudi i tipus de centre. Catalunya, 2009-2011 
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Unitats: euros per alumne/a. 

(1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs precedent més una tercera 

part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici. 

(2) La despesa per alumne/a dels centres públics d’infantil primer cicle correspon als centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya. La 

despesa per alumne/a feta per la Generalitat de Catalunya en els centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal és de 

2.528 euros l’any 2009, 2.294 euros l’any 2010 i 686 euros l’any 2011. 

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

3.6.2. EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA PÚBLICA 

El pressupost liquidat de les universitats públiques de l’any 2011 mostra uns ingressos de 1.499,7 milions 

d’euros, el 9,2% inferiors als de l’any 2010, i unes despeses de 1.537,5 milions d’euros, el 3,2% inferiors a les de 

l’any 2010. Per tant, el romanent que es genera és negatiu per valor de 37,9 milions d’euros, mentre que l’any 

2010 era positiu per valor de 63,8 milions d’euros. 

En l’apartat dels ingressos, el capítol amb més recursos és el de transferències corrents amb 867,7 milions 

d’euros, el 57,9% del total, que es redueix el 16,4% respecte de l’any 2010. Segueixen en ordre d’importància les 

taxes i altres ingressos amb 359,7 milions d’euros, el 24% del total, que augmenten el 4,1% respecte de l’any 

2010. El tercer capítol d’ingressos és el de transferències de capital, amb 184,1 milions d’euros, el 12,3% del to-

tal i el 20,4% inferior al de l’any 2010. 

En l’apartat de despeses, el capítol amb més dotació pressupostària és el de despeses de personal, amb 940,8 

milions d’euros, el 61,2% del total, que s’ha reduït el 0,6% respecte de l’any 2010. Segueixen en ordre 

d’importància les inversions reals, amb 270,7 milions d’euros, el 17,6% del total, que s’han reduït el 7,9% respec-

te de l’any 2010. El tercer capítol de despeses és la despesa en béns i serveis, amb 237,6 milions d’euros, el 

15,5% del total, que s’ha reduït el 7% respecte de l’any 2010. 
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 TAULA V-48. Pressupost liquidat de les universitats públiques per capítols de despesa i d’ingressos. Catalu-

nya, 2009-2011 

  

2009 2010 2011 
2010-2011 

Import Import Import Distribució 

Total ingressos 1.626,0 1.652,5 1.499,7 100,0 -9,2 

Taxes i altres 320,8 345,4 359,7 24,0 4,1 

Transferències corrents 1.033,5 1.037,6 867,7 57,9 -16,4 

Ingressos patrimonials 15,4 11,9 29,2 1,9 145,0 

Alienació d'inversions reals 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 

Transferències de capital 231,7 231,4 184,1 12,3 -20,4 

Actius financers -0,3 -5,4 0,1 0,0 -101,4 

Passius financers 24,8 31,6 59,0 3,9 86,7 

Total despeses 1.538,7 1.588,7 1.537,5 100,0 -3,2 

Despeses de personal 944,4 946,9 940,8 61,2 -0,6 

Béns corrents i serveis 238,6 255,5 237,6 15,5 -7,0 

Financeres 2,2 2,7 2,8 0,2 1,9 

Transferències corrents 54,5 63,0 57,7 3,8 -8,4 

Inversions reals 285,1 294,0 270,7 17,6 -7,9 

Transferències de capital 5,7 9,1 2,6 0,2 -71,6 

Actius financers 0,3 1,2 2,9 0,2 143,2 

Passius financers 7,9 16,1 22,5 1,5 39,3 

Romanent 87,3 63,8 -37,9 -2,5 -159,4 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

Tal com hem vist abans, el romanent de les universitats públiques catalanes s’ha reduït en 101,7 milions d’euros 

entre els anys 2010 i 2011; un dels factors que explica aquesta disminució és la caiguda de les transferències 

rebudes, que han passat de representar el 80,8% de les despeses no financeres l’any 2010 al 69,6% l’any 2011. 

TAULA V-49. Dèficit o capacitat de finançament de les universitats públiques catalanes, 2009-2011 

  2009 2010 2011 2010-2011 

Ingressos propis1 / Despeses no financeres (%) 22,0 22,7 25,7 3,0 

Transferències rebudes2 / Despeses no financeres (%) 82,7 80,8 69,6 -11,2 

Dèficit no financer3 / Despeses no financeres (%) 4,6 3,5 -4,7 -8,2 

Dèficit no financer (milions d’euros) 70,9 55,0 -71,5 -126,5 

Romanent4 (milions d’euros) 87,3 63,8 -37,9 -101,7 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

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

(2) Suma de transferències corrents i de capital. 

(3) Ingressos propis més transferències rebudes menys despeses no financeres. 

(4) Diferència entre els ingressos totals i les despeses totals. També equival a la suma dels ingressos financers nets i del dèficit no financer. 

Font: elaboració pròpia a partir del departament d’Economia i Coneixement. 

En referència a les transferències corrents i inversions autoritzades de la Generalitat de Catalunya a les universi-

tats públiques catalanes es constata que tant les unes com les altres disminueixen l’any 2012; les primeres dis-

minueixen per tercer any consecutiu i se situen en 716,9 milions d’euros, i les segones disminueixen per quart 

any consecutiu i se situen en 25,3 milions d’euros. La reducció de les transferències corrents ha estat del 9,4% , 

mentre que la reducció de les inversions ha estat del 42%. 
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TAULA V-50. Transferències corrents i inversions autoritzades de la Generalitat a les universitats catalanes1, 

2009-2012 

  

Despesa Variació 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 1.034,9 1.021,0 835,1 742,2 7,6 -1,3 -18,2 -11,1 

Transferències corrents 942,3 935,8 791,6 716,9 11,1 -0,7 -15,4 -9,4 

Inversions autoritzades 92,6 85,2 43,5 25,3 -18,5 -8,0 -48,9 -42,0 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

(1) Aquesta taula inclou la Universitat Oberta de Catalunya. 

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

Pel que respecta als indicadors de despesa per alumne, el primer que comentem és el corresponent al pressu-

post liquidat de les universitats públiques catalanes per alumne/a a temps complert. Aquesta despesa és de 

12.169 euros l’any 2011, el 6,8% inferior en relació amb la de l’any 2010. La despesa no financera de les univer-

sitats públiques catalanes és d’11.968 euros per alumne/a (201 euros menys que la despesa total), el 7,3% infe-

rior a la de l’any 2010. 

TAULA V-51. Pressupost liquidat de les universitats públiques catalanes per alumne/a a temps complet, 

2009-20111 

  2009 2010 2011 

Despesa total (en euros) 13.379 13.052 12.169 

Taxa de creixement (%) -1,6 -2,4 -6,8 

Despesa no financera (en euros) 13.308 12.909 11.968 

Taxa de creixement (%) -0,4 -3,0 -7,3 

Unitats: euros i percentatges. 

(1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs precedent més una tercera  

part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici comptable. 

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

Les universitats públiques que tenen una despesa total per alumne/a superior a la mitjana són la UPC,122 la UPF, 

la UAB i la UdL mentre que les universitats que tenen una despesa total per alumne/a inferior a la mitjana són la 

UdG, la URV i la UB. Totes les universitats públiques han disminuït la despesa per alumne/a, excepte la URV, que 

ha augmentat aquest indicador l’1,5%. 

L’anàlisi de la despesa total per alumne/a per capítols de despesa permet observar que el capítol amb més des-

pesa és el de personal, amb 7.446 euros per alumne/a, seguit de la inversió amb 2.163 euros, dels béns i serveis 

amb 1.880 euros, de les transferències corrents amb 457 euros, de les despeses financeres dels capítols VIII i IX 

amb 201 euros i de les despeses financeres (per deutes contrets) amb 22 euros per alumne/a. 

 

 

 

 

 

                                                           
122 La diferència entre la despesa per alumne de la UPC i la de la resta d’universitats (3.169 euros amb la segona universitat amb una despe-

sa per alumne més elevada, la UPF), pot venir explicada pel major cost d’impartir estudis tècnics i científics en comparació amb els estudis de 

les branques socials, per exemple. 
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 TAULA V-52. Despesa total per alumne/a a temps complet de les universitat públiques catalanes per universi-

tat, 2009-20111 

  2009 2010 2011 2010-2011 

Total universitats públiques 13.379 13.052 12.169 -6,8 

UPC 18.124 18.212 16.928 -7,1 

UPF 14.955 15.183 13.770 -9,3 

UAB 14.186 13.862 12.802 -7,6 

UdL 14.430 13.066 12.333 -5,6 

UdG 12.178 11.275 10.524 -6,7 

URV 11.395 11.341 11.506 1,5 

UB 10.834 10.472 9.706 -7,3 

Unitats: euros. 

(1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs precedent més una tercera 

part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici comptable. 

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

TAULA V-53. Despesa per alumne/a a temps complet de les universitats públiques catalanes per capítols de 

despesa i universitat, 20111 

  Mitjana UPC UPF UAB UdL URV UdG UB 

TOTAL 12.169 16.928 13.770 12.802 12.333 11.506 10.524 9.706 

I. Personal 7.446 9.681 6.704 8.063 7.398 6.268 6.913 6.599 

II. Béns i serveis 1.880 2.386 2.948 1.875 1.847 2.035 1.539 1.461 

III. Financera 22 45 53 40 9 4 6 4 

IV. Transferències corrents 457 335 437 489 408 623 316 495 

VI i VII. Inversió 2.163 4.011 3.311 2.081 2.542 2.268 1.654 1.122 

VIII i IX. Despeses financeres 201 470 317 253 129 308 96 24 

Unitats: euros. 

(1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs precedent més una tercera 

part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici comptable. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 
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4. HABITATGE 

4.1. CONTEXT 

El sector de l’habitatge segueix especialment condicionat per l’accessibilitat als recursos que obté a través del 

sistema financer i pel procés de reestructuració i recapitalització del sistema bancari espanyol. D’acord amb el 

Banc d’Espanya,123 l’evolució del sistema financer espanyol ha vingut marcada pels requeriments més elevats de 

provisions a les entitats bancàries, imposades a inicis de l’any 2012, per tal de cobrir el deteriorament dels actius 

vinculats a l’activitat immobiliària que mantenien en els seus  balanços; i per l’acceleració del procés de reestruc-

turació i recapitalització del sistema bancari espanyol a partir de la segona meitat del 2012 com a conseqüència 

de la sol·licitud per part de les autoritats espanyoles del Programa sectorial d’assistència financera externa, el 

rescat de la banca espanyola. Aquest es materialitza amb la signatura del Memorandum d’entesa (MoU) el 23 de 

juliol i de l’Acord marc d'assistència financera entre la Facilitat Europea d'Estabilització Financera (FEEF), el Regne 

d'Espanya com a estat membre beneficiari, el Fons de reestructuració ordenada bancària (FROB) com a garant i el 

Banc d'Espanya, del 24 de juliol,124125 a través del qual es recull un compromís d’assistència financera externa de 

fins a 100.000 milions d’euros. 

L’objectiu final del Programa és dissipar tots els dubtes que puguin quedar sobre la qualitat dels balanços banca-

ris espanyols, permetent a aquestes entitats realitzar amb major eficàcia la seva tasca d'intermediació financera. 

Així, el Programa persegueix facilitar una reducció ordenada de l'exposició dels bancs espanyols al sector immobi-

liari, restablir el finançament de les entitats financeres basat en el mercat, és a dir en els mercats majoristes, i 

reduir la dependència dels bancs del suport del banc central per assegurar la seva liquiditat. 

El Programa en una primera fase ha determinat les necessitats de capital entitat per entitat, la qual cosa ha per-

mès identificar les entitats més dèbils del sector financer espanyol, les anomenades entitats del grup 1 i del grup 

2 i potencialment les del grup 3,126 necessitades d’ajuts públics per evitar la seva potencial fallida. En una segona 

fase el Programa ha establert un compromís de recapitalització, reestructuració i/o resolució dels bancs espa-

nyols identificats com a menys viables, canalitzant l’assistència no financera rebuda pel FROB a través d’una lí-

nea de crèdit del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) amb valors emesos pel propi MEDE i que, posterior-

ment, el FROB trasllada a l’entitat financera com a contrapartida de la seva participació en el capital d’aquestes 

entitats més dèbils. 

Aquest Programa, per tal d’intentar minimitzar l’important volum de fons públics que reben les entitats i l’impacte 

que aquest té sobre el deute públic, exigeix, com a condició de l’aportació de l’ajut públic: 

 el repartiment d’una part de la càrrega d’aquesta recapitalització entre els accionistes i tenidors 

d’instruments de capitalització híbrids de les entitats, traslladant a aquests accionistes i preferentistes 

les pèrdues que han de reconèixer les entitats. 

 traspassar els actius immobiliaris (crèdits i béns immobles adjudicats en forma de terrenys i promocions 

d’habitatges) fora dels balanços de les entitats de crèdit més dèbils a una societat de liquidació 

d’aquests actius, SAREB. Aquesta entitat adquireix els actius immobiliaris amb un descompte del seu va-

lor, el preu de transferència, a canvi de títols de deute del SAREB garantits per l’Estat i que subscriu 

l’entitat de crèdit. Aquesta operació permet millorar els balanços de les entitats financeres, que canvien 

uns actius “dubtosos” per un altre actiu més sòlid, títols de deute del SAREB, deute que està garantit per 

l’Estat, si bé, per la forma jurídica amb la qual s’ha creat l’entitat -el 55% del seu capital està en mans 

privades i el 45% restant en mans del FROB- no consolida com a deute públic. Es minimitza així l’impacte 

comptable sobre el deute públic espanyol. L’èxit d’aquesta operació dependrà de la capacitat que tingui 

el SAREB de liquidar aquests actius i rendibilitzar l’operació. 

                                                           
123 Informe de estabilidad financiera, 05/2013. Banc d’Espanya. 
124 Memoràndum d’entesa sobre condicions de política sectorial financera, fet a Brussel·les i a Madrid el 23 de juliol de 2012, i Acord marc 

d’assistència financera fet a Madrid i Luxemburg el 24 de juliol de 2012, BOE núm 296, de 10.12.2012. 
125 El propi Acord preveu que l’assistència financera serà atorgada per la FEEF fins que es posi en funcionament el Mecanisme Europeu 

d’Estabilitat (MEDE). Aquest traspàs entre entitats europees que faciliten l’ajuda financera es fa efectiu a traves de l’Acord de facilitat 

d’assistència financera, fet a Madrid i a Luxemburg el 29 de novembre de 2012, i l’Acord de transferència i assumpció, fet a Madrid i a Lu-

xemburg el 29 de novembre de 2012. BOE núm. 296, de 10.12.2012. 
126 Les entitats del grup 1 són Banc Financer i d’Estalvis, SA (BFA i que inclou Bankia), Catalunya Banc, S.A., NCG Banc, SA., i Banc de Valèn-

cia; les entitats del grup 2 són Banc Mare Nostrum (BMN), Liberbank, Caja3 i Banc de Caixa Espanya d’Inversions Salamanca i Sòria SAU. (CE-

ISS); les entitats del grup 3 són Ibercaja i Banc Popular. 
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 D’aquesta manera s’ha aprofundit en la millora dels balanços de les entitats financeres espanyoles més dèbils, 

fent assumir pèrdues als seus accionistes i preferentistes, recapitalitzant les entitats amb fons prestats per la UE, 

que fan augmentar el deute públic, i eliminant part dels actius més problemàtics de les entitats amb títols de deu-

te del SAREB, que si bé estan garantits per l’Estat, no comptabilitzen com a deute públic. 

A la vegada aqueta operació de reestructuració es fa sense haver de fer, de moment, cap ajust en el volum 

d’endeutament extern del sistema financer espanyol, i minimitzant, al menys inicialment, la fallida d’empreses 

immobiliàries i de la construcció, ja que permet mantenir els crèdits al sector immobiliari de les entitats més dè-

bils, ara en mans del SAREB, sense que consolidin en el crèdit de les entitats financeres. 

El BCE ha reduït el tipus d’interès central des de l’1% fins al 0,75% el juliol del 2012 i l’ha mantingut amb posteri-

oritat, la qual cosa ha permès una reducció de l’euríbor al llarg de l’any d’1,5 punts percentuals, fins a situar-se 

en el mes de desembre del 2012 en el 0,55%, mínim històric des de l’inici de la sèrie l’any 1990. 

Les entitats de crèdit espanyoles no han traslladat aquesta reducció de l’euríbor al mercat hipotecari espanyol, 

amb un lleuger increment del tipus d’interès mitjà a 3 anys del 3,38% al 3,42% el 2012, si bé amb una modesta 

tendència a la baixa al llarg de l’any que situa aquest tipus d’interès el mes de desembre del 2012 en el 3,02%. 

Tot i l’efecte d’anticipació de compra d’habitatge que es posa de manifest en la compra d’habitatge de segona 

mà el darrer trimestre de l’any, derivat del canvi de la fiscalitat en la compra d’habitatge a partir del 2013, la mala 

evolució de l’ocupació i la renda de les famílies, conjuntament amb el lleuger increment dels tipus d’interès hipo-

tecaris i la reducció dels terminis de contractació, han fet que s’intensifiqués la caiguda del crèdit a les famílies 

per adquisició i rehabilitació d’habitatge, amb una reducció del 3,5% al llarg del 2012. Així, el valor de les noves 

hipoteques per habitatge constituïdes a Espanya s’ha reduït el 2012 el 38,0%. Paral·lelament s’incrementa el rati 

de crèdit dubtós sobre el crèdit atorgat a les famílies per compra d’habitatge i rehabilitació, que se situa en el 

4,0%.  

Pel que fa al crèdit a l’activitat de la construcció, se segueix intensificant la reducció a Espanya tant del crèdit a 

activitats productives de la construcció com a activitats productives immobiliàries, amb caigudes del 18,4% i el 

26,2% respectivament127. De nou es posa de manifest l’empitjorament, el 2012, de la qualitat creditícia de les 

empreses d’aquests sectors, on se segueix incrementant també el percentatge de crèdit de dubtós cobrament, 

fins al 24,5% en el cas de les activitats productives de la construcció, i fins al 29,6% en les activitats immobiliàri-

es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 La caiguda real del crèdit al sector immobiliari i de la construcció ha estat inferior, ja que una part d’aquest crèdit s’ha traspassat a 

l’entitat de liquidació d’actius, SAREB que no consolida en el crèdit de les entitats financeres. 
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TAULA V-54. Crèdit i crèdit dubtós atorgat a famílies i empreses residents en relació amb habitatge i construc-

ció per entitats de crèdit1. Espanya, 2010-2012 

  2010 2011 2012 
Variació 

2010-2011 2011-2012 

  Crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d'habitatge 662.798 656.452 633.372 -1,0% -3,5% 

  Crèdit a activitats productives de la construcció 114.519 98.546 80.365 -13,9% -18,4% 

  Crèdit a activitats productives immobiliàries 315.782 298.323 220.039 -5,5% -26,2% 

1. TOTAL CRÈDIT 1.093.099 1.053.321 933.776 -3,6% -11,3% 

  Crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d'habitatge 16.038 19.101 25.324 19,1% 32,6% 

  Crèdit a activitats productives de la construcció 13.888 17.981 19.693 29,5% 9,5% 

  Crèdit a activitats productives immobiliàries 44.138 63.895 65.082 44,8% 1,9% 

2. TOTAL CRÈDIT DUBTÓS 74.064 100.976 110.099 36,3% 9,0% 

  Crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d'habitatge 2,4% 2,9% 4,0% 20,2% 37,4% 

  Crèdit a activitats productives de la construcció 12,1% 18,2% 24,5% 50,5% 34,3% 

  Crèdit a activitats productives immobiliàries 14,0% 21,4% 29,6% 53,2% 38,1% 

TOTAL CRÈDIT DUBTÓS SOBRE CRÈDIT (2/1) 6,8% 9,6% 11,8% 41,5% 23,0% 

Unitats: milions d’euros. 

(1) Les entitats de crèdit inclouen bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit i establiments financers de crèdit. 

Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí estadístic del Banc d’Espanya. 

Per tant, l’empitjorament de les condicions creditícies a les famílies per a la compra d’habitatge i les persistents 

dificultats de l’activitat econòmica, amb taxes d’atur elevades i menor renda disponible per part de les famílies, 

tot i la caiguda del preus de compra, han mantingut dèbil la demanda d’habitatge (o la disposició al pagament) 

per part dels compradors al llarg del 2012, ja sigui per motius residencials o per motius d’inversió, tot i la caiguda 

dels preus dels habitatges. 

En aquest context, des de l’inici de la crisi del sector de l’habitatge ha tingut lloc un destacat increment en el 

nombre d’execucions hipotecàries. En el període 2007-2012 s’han acumulat 84.237 execucions hipotecàries a 

Catalunya; l’any 2012 assoleixen un màxim i s’incrementen de forma significativa, el 35,3% respecte del 2011. 

TAULA V-55. Nombre d’execucions hipotecàries. Catalunya, 2007-2012 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-2012 

Nombre d'execucions hipotecàries 4.538 11.240 18.053 18.112 13.727 18.567 84.237 

Taxa de creixement - 147,7% 60,6% 0,3% -24,2% 35,3% - 

Unitats: nombre i percentatge. 

Nota: inclou execucions hipotecàries d’habitatges i locals comercials. 

Font: Consell General del Poder Judicial. 

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través d’Ofideute, disposa d’un servei d’informació i assessora-

ment adreçat a les famílies que no poden fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i es troben, per aquesta 

causa, en risc de perdre el seu domicili habitual, amb l’objectiu principal d’evitar els desnonaments provocats per 

la falta de pagament dels crèdits hipotecaris. Al llarg del 2013 l’Ofideute ha gestionat 204 actuacions. 

4.2. EVOLUCIÓ DEL MERCAT I DEL PREU 

El mercat de l’habitatge a Catalunya aprofundeix la recessió l’any 2012: 

 El mercat de compra d’habitatge lliure nou segueix accelerant el 2012 la caiguda dels preus, intensifica 

la caiguda del volum de les transaccions realitzades, i acumula en els anys 2007-2012 una caiguda del 

preu per metre quadrat del 32,0% i de les transaccions realitzades del 78,3%. 
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  El mercat d’habitatge de compra de segona mà manté el 2012 la caiguda dels preus, amb una caiguda 

del 9,3%, mentre que incrementa el nombre de transaccions i acumula en els anys 2007-2012 una cai-

guda del preu del 29,5% i una reducció en el nombre de transaccions del 65,2%. 

 El mercat de lloguer lliure experimenta per quart any consecutiu una caiguda del preu del lloguer i se-

gueix incrementant el nombre de contractes; en l’acumulat dels anys 2007-2012, i recollint part de la 

demanda que no pot accedir al mercat de compra, el preu del lloguer s’ha reduït amb menys intensitat 

que el preu del mercat de compra, el 5,2%, mentre que s’ha més que duplicat el nombre de contractes 

amb un increment del 144,0%. 

 Finalment, les dades sobre l’evolució del mercat d’habitatge protegit a Catalunya publicades pel Ministeri 

de Foment indiquen també un retrocés en aquest mercat per al 2012, amb un increment del preu mitjà, 

del 3,8%, i una reducció del nombre de transaccions, del 19,6%. Mentre que en el conjunt dels anys 

2007-2012 aquest mercat acumula un creixement dels preus del 18,1% i una reducció del nombre de 

transaccions del 61,7% (vegeu la taula V-I). 

TAULA V-56. Evolució del preu mitjà de l’habitatge protegit, i del nombre de transaccions immobiliàries 

d’habitatge protegit nou. Catalunya, 2006-2011 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Preu habitatge protegit 1.137,0 1.190,6 1.270,0 1.243,5 1.264,7 1.293,8 1.342,5 

Transaccions d'habitatge protegit 3.621,0 3.272,0 2.423,0 2.135,0 2.248,0 1.724,0 1.386,0 

Unitats: euros per metre quadrat i nombre de transaccions immobiliàries. 

Font: elaboració pròpia a partir de Ministeri de Foment. 

La Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC) estima que l’any 2012 el valor de la construcció residencial ha 

experimentat una caiguda en termes reals del 9,8%, 5,4 punts inferior a la caiguda del valor de tota la construc-

ció, del 15,2% (vegeu la taula V-2). 

Dins del sector de la construcció, per cinquè any consecutiu, tots els seus components mostren taxes de creixe-

ment negatives. Els edificis no residencials de nova construcció alenteixen el ritme de caiguda del 2011 amb una 

reducció de la seva producció del -7,8%, mentre que la rehabilitació i manteniment d’edificis, i sobretot l’obra civil 

intensifiquen la caiguda en termes reals del valor de la seva producció, del 4,8% i del 59,7%, respectivament. 

Així, la construcció residencial manté pràcticament el pes relatiu en el còmput global del sector de la construcció, 

amb un pes del 18,0%, i passa a ocupar el penúltim lloc en producció per darrera de la rehabilitació i manteni-

ment d’edificis, amb un pes del 54,2%, i dels edificis no residencials de nova construcció, amb un pes del 20,3%, 

mentre que la caiguda de l’obra civil, la situa en el darrer lloc, amb un pes del 7,6%. 

La contracció del mercat de l’habitatge també es posa de manifest en l’evolució del volum d’hipoteques constituï-

des, que es redueixen fins a 42.632 noves hipoteques, amb una disminució respecte del 2011 del 32,9%. 

L’efecte conjunt de la caiguda del preu de l’habitatge i la relativa estabilització de la proporció de préstec concedit 

respecte del bé hipotecat ha situat l’import mitjà de la hipoteca en 107.919 euros, amb una caiguda en termes 

reals d’aquest import del 15% respecte de l’any 2011. 

A la vegada, el tipus d’interès mitjà dels préstecs hipotecaris ha passat en termes mitjans anuals del 3,38% l’any 

2011 al 3,42% l’any 2012, en un context on, en el mercat interbancari, l’euríbor ha mostrat una progressiva re-

ducció al llarg de l’any, que se situa en el 0,55% el desembre del 2012. 
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TAULA V-57. Dades d’habitatge. Catalunya, 2010-2012 

  
2010 2011 2012 

Variació real 

  2010-2011 2011-2012 

Valor de la construcció residencial (M €)1 2.854 2.442 2.221 -15,0% -9,8% 

PIB de Catalunya (M €)2 205.315 208.948 207.762 0,5% -1,3% 

Construcció residencial / construcció total3 16,1% 17,0% 18,0% - - 

Índex del cost construcció de l'edificació 181,5 182,6 184,2 0,6% 0,9% 

Nombre d'hipoteques4 94.752 63.547 42.632 -32,9% -32,9% 

Valor hipoteques (M €)4 12.180 7.846 4.601 -37,6% -43,0% 

Valor mitjà de les hipoteques (€)4 128.544 123.473 107.919 -7,0% -15,0% 

Tipus mitjà del préstec hipotecari5 2,77% 3,38% 3,42% - - 

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

(1) Les dades del creixement real del valor de la construcció residencial s’elaboren a partir de les dades de producció interna bruta del sector 

de la construcció, en termes nominals, publicades per la CCOC, i deflactades pels índexs de costos de la construcció publicats per 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) Base 100=1994. Indicador de l’estructura de costos d’una obra (inclou el preu de materials de construcció a peu d’obra i el cost laboral) 

publicat per l’Idescat. 

(5) Les dades d’hipoteques d’habitatges responen als valors nominals de les hipoteques constituïdes per habitatges (construïts i projectats) a 

Catalunya, publicades per l’INE, i les taxes de creixement real s’obtenen a partir de la inflació catalana publicada per l’Idescat. 

(6) Tipus mitjà en el mercat hipotecari obtingut com la mitjana ponderada dels préstecs a més de tres anys del conjunt d’entitats. 

4.2.1. HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

L’any 2012 l’activitat constructora d’habitatges segueix retrocedint, amb una caiguda del 32,8% dels habitatges 

nous iniciats, i una reducció del  30,5% dels habitatges acabats. El sector de la rehabilitació, tot i que aguanta 

amb més solidesa l’impacte de la crisi, ha vist reduir en el 30,2% el nombre d’habitatges iniciats per reformar, 

amb 6.182 habitatges iniciats. S’inicien, així, 0,7 habitatges nous per cada 1.000 habitants, un valor que contras-

ta amb els 11,9 habitatges iniciats per cada mil habitants de mitjana anual en els anys 1996-2008. 

El nombre d’habitatges visats i iniciats l’any 2012 se segueix mantenint clarament per sota de les xifres estima-

des de necessitats de nous habitatges principals, que, en funció de les projeccions de noves llars per any estima-

des per l’Idescat, per al 2009 estarien en una forquilla de 41.735 noves llars, amb les dades tendencials, i de 

60.124 noves llars, amb les projeccions més altes. Aquestes xifres segueixen indicant la debilitat de les expecta-

tives respecte de la demanda de rotació (demanda per millora d’habitatge i per raons obligades de feina), com les 

expectatives sobre la demanda d’inversió i la demanda de segona residència com a impulsores de la construcció 

de nous habitatges. 

TAULA V-58. Habitatges en construcció, iniciats i acabats. Catalunya, 2005-2012 

Nombre d’habitatges 

Habitatges en construcció1 
Habitatges ini-

ciats nous2 

Habitatges 

acabats3 Total Obra nova Per reformar 

2005 118.630 109.144 9.486 107.834 74.706 

2006 131.517 125.506 6.011 127.117 77.309 

2007 88.391 84.842 3.549 85.515 79.580 

2008 28.797 26.452 2.345 27.569 71.007 

2009 16.607 11.554 5.053 12.358 37.871 

2010 18.540 9.537 9.003 13.523 20.292 

2011 15.294 6.437 8.857 7.898 18.704 

2012 10.120 3.938 6.182 5.311 13.003 
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Taxa de variació 

Habitatges en construcció1 
Habitatges ini-

ciats nous2 

Habitatges 

acabats3 
Total Obra nova Per reformar 

2005 13,3% 13,0% 17,1% 11,8% 5,1% 

2006 10,9% 15,0% -36,6% 17,9% 3,5% 

2007 -32,8% -32,4% -41,0% -32,7% 2,9% 

2008 -67,4% -68,8% -33,9% -67,8% -10,8% 

2009 -42,3% -56,3% 115,5% -55,2% -46,7% 

2010 11,6% -17,5% 78,2% 9,4% -46,4% 

2011 -17,5% -32,5% -1,6% -41,6% -7,8% 

2012 -33,8% -38,8% -30,2% -32,8% -30,5% 

Unitats: nombre d’habitatges. 

(1) Habitatges visats pels col·legis d'arquitectes tècnics per poder demanar llicència d’obra, Ministeri de Foment. 

(2) Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana a partir dels visats dels col·legis d'Aparelladors de Catalunya. 

(3) Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana a partir de certificats de final d'obra dels col·legis d'Aparelladors de Catalunya. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i del Ministeri de Foment. 

La reducció del nombre d’habitatges iniciats l’any 2012 es concentra amb més intensitat a les províncies de Bar-

celona i Lleida i, en menor mesura, a la província de Girona, mentre que s’incrementa el nombre d’habitatges ini-

ciats a la província de Tarragona. Per zones significatives la intensitat de la reducció també és més alta en l’Àmbit 

Metropolità de Barcelona, en la Catalunya interior (Resta de Catalunya) i en menor mesura en les zones turísti-

ques, mentre que augmenta el nombre d’habitatges iniciats a les zones urbanes de Girona, Tarragona i Lleida (al-

tres zones urbanes). 

Per zones significatives, en termes mitjans del període 2003-2012, l’Àmbit Metropolità de Barcelona acumula el 

43,4% dels habitatges iniciats, les zones turístiques, el 26,7%, la resta de Catalunya, el 17,2% i les altres zones 

urbanes, el 12,7%. Aquesta distribució, que en el darrer període de creixement del sector (2003-2006) havia evo-

lucionat amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a les zones turístiques i una pèrdua del pes relatiu 

dels habitatges iniciats a l’Àmbit Metropolità, contrasta amb l’evolució en el darrers sis anys (2007-2012) de crisi 

del sector, que mostra una recuperació del pes dels habitatges iniciats en l’Àmbit Metropolità de Barcelona i en 

les comarques interiors de Catalunya i una pèrdua de pes relatiu dels habitatges iniciats en les zones turístiques 

(vegeu el gràfic V-25). 

GRÀFIC V-24. Distribució per zones significatives del nombre d’habitatges nous iniciats. Catalunya, 2003-2006, 

2007-2012 i 2012 
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Unitats: percentatges. 
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Nota: Àmbit Metropolità: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental; Altres 

zones urbanes: el Gironès, el Segrià i el Tarragonès; Zones turístiques: l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Em-

pordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran; i Resta de Catalunya: l’Alt Camp, 

l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, 

el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

Per demarcacions territorials, en termes mitjans del període 2004-2012, Barcelona acumula el 52,7% dels habi-

tatges iniciats, Tarragona, el 20,1%, Girona, el 17,4% i Lleida, el 9,8%. Aquesta distribució ha evolucionat a partir 

del 2004 amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a les províncies de Barcelona, Lleida i Girona, i una 

pèrdua del pes relatiu dels habitatges iniciats a la província de Tarragona. 

En la taula següent es mostra l’evolució dels dos darrers anys dels habitatges iniciats per zones significatives i 

demarcacions territorials. 

TAULA V-59. Habitatges iniciats (obra nova) per zones significatives i demarcacions territorials. Catalunya, 

2011-2012 

  
2011 2012 Variació 

Nombre Distribució Nombre Distribució 2010-2011 2011-2012 

Àmbit Metropolità1 5.229 66,2% 3.047 57,4% -35,3% -41,7% 

Altres zones urbanes2 624 7,9% 914 17,2% -56,7% 46,5% 

Zones turístiques3 1.151 14,6% 879 16,6% -44,4% -23,6% 

Resta de Catalunya4 894 11,3% 471 8,9% -53,8% -47,3% 

  
2011 2012 Variació 

Nombre Distribució Nombre Distribució 2010-2011 2011-2012 

Barcelona 5.702 72,2% 3.246 61,1% -37,4% -43,1% 

Girona 841 10,6% 716 13,5% -57,5% -14,9% 

Lleida 573 7,3% 349 6,6% -32,4% -39,1% 

Tarragona 782 9,9% 1.000 18,8% -50,9% 27,9% 

CATALUNYA 7.898 100,0% 5.311 100,0% -32,8% -32,8% 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 

(1) L’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

(2) El Gironès, el Segrià i el Tarragonès. 

(3) L’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars Sobirà, el 

Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran. 

(4) L’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, 

el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

La contracció de la demanda d’habitatges segueix sense mostrar signes de millora respecte de l’any 2011, i es 

manté en el conjunt de Catalunya la dificultat de comercialització de les promocions en oferta, que es posa de 

manifest en l’elevat número de mesos transcorreguts per vendre una promoció, en el petit percentatge 

d’habitatges venuts d’una promoció en un mes d’oferta i, sobretot, en el baix percentatge d’habitatges venuts al 

llarg de l’any del conjunt de promocions (vegeu la taula V-5). Aquesta dificultat a l’hora de comercialitzar les pro-

mocions s’arrossega des l’any 2006. 
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 TAULA V-60. Comercialització de l’habitatge en oferta nou. Catalunya, 2009-2012 

  
Vendes/oferta1 Ritme de vendes2 Vendes mensuals3 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Barcelona ciutat 60,8% 68,8% 30,6% 24,3% 56 51 42 62 1,8% 2,0% 2,4% 1,6% 

Catalunya (44 municipis) 58,1% 64,2% 32,9% 26,2% 52 57 51 65 1,9% 1,7% 2,0% 1,5% 

Catalunya (214 municipis) 57,9% 61,1% 33,3% 27,2% 53 61 52 67 1,9% 1,6% 1,9% 1,5% 

Unitats: percentatges i mesos. 

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

(2) Mesos de venda d’una promoció. 

(3) Percentatge de la promoció venuda en un mes. 

Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les dades del treball de l’Instituto APOLDA. 

Les dificultats de comercialització també queden recollides en l’evolució del nombre total de transaccions immo-

biliàries d’habitatge lliure nou. L’any 2012, el nombre de transaccions d’aquest tipus d’habitatges s’ha reduït el 

8,5% respecte del 2011, fins a un volum d’10.621 transaccions (vegeu el gràfic V-26 ). 

GRÀFIC V-25. Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure nou. Espanya i Catalunya, 

2006-2012 
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Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment. 

Paral·lelament, els preus dels habitatges en oferta frenen relativament el seu procés de caiguda, la qual cosa, per 

al conjunt de Catalunya, amb un preu mitjà de 2.552,5 euros/m2, significa una caiguda del preu del 8,2%. En els 

municipis de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (sense Barcelona), amb un preu mitjà de 2.423,5 euros/m2, es re-

dueix en termes mitjans el 10,8%; a la ciutat de Barcelona, amb un preu mitjà de 4.252,5 euros/m2, la reducció 

ha estat del 7,2%; mentre que als municipis de la resta de Catalunya, amb un preu mitjà de 1.845,8 euros/m2, la 

caiguda ha estat del 3,2% (vegeu la taula V-6). 
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TAULA V-61. Preus de l’oferta de venda d’habitatge nou. Catalunya, 2008-2012 

Valors absoluts 2008 2009 2010 2011 2012 2001-2006 2007-2012 

Barcelona ciutat 5.645,7 5.115,5 5.065,4 4.583,5 4.252,5 - - 

Àmbit Metropolità (sense Barcelona) 3.304,2 3.031,4 2.978,7 2.688,4 2.423,5 - - 

Resta de Catalunya 2.471,4 2.214,8 2.136,0 1.877,2 1.845,8 - - 

Catalunya (Total municipis estudiats) 3.106,0 2.815,2 2.736,3 2.716,6 2.552,5 - - 

Taxes de creixement 2008 2009 2010 2011 2012 2001-2006 2007-2012 

Barcelona ciutat -5,1% -9,4% -1,0% -9,5% -7,2% 167,4% -26,6% 

Àmbit Metropolità (sense Barcelona)1 -10,7% -8,7% 0,9% -12,0% -10,8% 177,3% -35,6% 

Resta de Catalunya1 -3,8% -10,0% -2,6% -10,0% -3,5% 190,6% -27,7% 

Catalunya (Total municipis estudiats)1 -7,0% -9,4% -1,3% -11,1% -8,2% 176,7% -32,0% 

Unitats: euros per metre quadrat i percentatges. 

(1) Les taxes de creixement de cada àmbit territorial es calculen tenint en compte el mateix nombre de municipis entre anys successius i pon-

derant el creixement de preus de cada municipi pel pes de la superfície en oferta construïda en cada municipi sobre la superfície  en oferta to-

tal de l’àmbit territorial corresponent. Per a l’any 2008 i pels 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 27, 16 i 44 municipis 

respectivament; per a l’any 2009, pels 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 87, 124 i 214 municipis respectivament; per 

a l’any 2010 pels 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 87, 126 i 212 municipis respectivament; per a l’any 2011, pels 3 

àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 79, 33 i 113 municipis respectivament; i per a l’any 2012 per als 3 àmbits, AMB, Res-

ta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 56, 26 i 83 municipis respectivament. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Habitatge I Millora Urbana, a partir de les dades del treball de l’Instituto APOLDA i BCF con-

sultors. 

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 teòric que significa la compra d’un habitatge nou per a una llar. La caiguda dels preus de 

l’habitatge a Catalunya ha contribuït a la reducció, si bé amb menys intensitat que el 2011, de l’esforç teòric de 

compra d’un habitatge nou en el mercat lliure l’any 2012 a Catalunya. Paral·lelament, la reducció del 0,1% de 

l’índex de cost salarial mitjà a Catalunya, el lleuger increment dels tipus d’interès hipotecaris al llarg del 2012 i la 

reducció de la duració mitjana dels nous crèdits hipotecaris contractats sobre habitatge a Catalunya, que ha pas-

sat de 301 mesos a 281 l’any 2012, haurien contribuït a l’augment d’aquest esforç teòric de compra, compen-

sant part de la reducció derivada de la caiguda de preus. A més, l’increment del percentatge de població en atur i 

del nombre de famílies amb tots els seus membres en atur també hauria fet que s’incrementés el percentatge de 

famílies que quedarien excloses d’aquest indicador. 

Tenint en compte aquests elements, l’esforç teòric de compra s’hauria reduït, el 2012, a la ciutat de Barcelona el 

2,6%, amb una quota hipotecària teòrica mitjana de les noves hipoteques128 (vegeu la taula V-7) de 1.584 eu-

ros/mes; a l’Àmbit Metropolità de Barcelona (sense Barcelona), s’hauria reduït el 6,4%, amb una quota hipotecà-

ria de 890 euros/mes; i al conjunt de Catalunya, s’hauria reduït el 3,5%, amb una quota de 845 euros/mes. Re-

duccions totes elles menors que les del 2011. Paral·lelament en el conjunt de la resta de municipis de Catalunya, 

com a conseqüència de la menor reducció del preu per metro quadrat, l’esforç teòric de compra de l’habitatge 

nou s’hauria incrementat l’1,3% respecte del 2011, amb una quota hipotecària teòrica de 701 euros/mes,  

D’aquesta manera, l’esforç de compra que hauria de fer una família monosalarial per accedir a l’habitatge (vegeu 

la taula V-7), calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de Catalunya, hauria seguit desaccelerant la seva 

reducció iniciada l’any 2008, i se situaria en el 77,9% a Barcelona ciutat, en el 43,7% a l’Àmbit Metropolità de 

Barcelona (sense Barcelona), en el 34,5% a la resta de Catalunya, i en el 41,5% al conjunt de Catalunya. 

Aquesta reducció de l’esforç teòric es calcula sense tenir en compte, per una part, el lleuger increment en la rela-

ció entre el préstec i el valor de les transaccions, per al conjunt d’Espanya, element que faria millorar lleugera-

ment les condicions dels préstecs hipotecaris, passant del 57,9% el 2011 al 58,3% el 2012129. 

Tot i la relativa millora d’aquest any, les dades segueixen posant de manifest la pràctica impossibilitat, per una 

part important de les llars de Catalunya, d’accedir al mercat de compra d’habitatges lliures nous. 

                                                           
128 Calculada amb quota fixa d’acord amb la durada mitjana dels nous crèdits hipotecaris contractats sobre habitatge a Catalunya i amb un 

import del 80% del preu total de l’habitatge. 
129 Segons dades dels Indicadors del mercat de l’habitatge del BE, publicat en la Síntesi d’indicadors del web del BE. 
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 TAULA V-62. Esforç teòric de compra d’un habitatge nou. Catalunya, 2010-2012 

PREU HABITATGE 90 m2 2010 2011 2012 
Variació 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Barcelona 455.886 412.519 382.724 -1,0% -9,5% -7,2% 

Àmbit Metropolità de Barcelona (sense BCN) 273.821 241.002 214.888 0,9% -12,0% -10,8% 

Resta de Catalunya 195.029 175.554 169.339 -2,6% -10,0% -3,5% 

Catalunya (214 municipis) 249.927 222.189 204.072 -1,3% -11,1% -8,2% 

QUOTA HIPOTECÀRIA (€/mes)1 2010 2011 2012 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Barcelona 1.682 1.628 1.584 -9,3% -3,2% -2,7% 

Àmbit Metropolità de Barcelona (sense BCN) 1.010 951 890 -7,7% -5,9% -6,5% 

Resta de Catalunya 720 693 701 -10,8% -3,7% 1,2% 

Catalunya (214 municipis) 922 877 845 -9,6% -4,9% -3,7% 

ESFORÇ2 2010 2011 2012 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Barcelona 83,6% 80,0% 77,9% -10,7% -4,4% -2,6% 

Àmbit Metropolità de Barcelona (sense BCN) 50,2% 46,7% 43,7% -9,0% -7,0% -6,4% 

Resta de Catalunya 35,8% 34,0% 34,5% -12,1% -4,9% 1,3% 

Catalunya (214 municipis) 45,8% 43,1% 41,5% -10,9% -6,1% -3,5% 

Unitats: preu en euros, quota en euros, i esforç en percentatges. 

(1) Hipoteca de quota fixa d’acord amb la duració mitjana dels nous crèdits hipotecaris contractats, amb el tipus hipotecari mitjà aplicat pel 

conjunt d’entitats financeres, i suposant que l’import del préstec és del 80% del preu total de l’habitatge. 

(2) L’esforç es calcula com el pes de la quota hipotecària respecte de l’índex de cost salarial total mitjà per a Catalunya. 

Nota: El preu de l’habitatge nou es calcula a partir de les dades de preus per metre quadrat d’habitatge nou en oferta de la Secretaria 

d’Habitatge i Millora Urbana i aplicant les taxes de creixement de preus calculades en l’apartat 4.2.1. de la taula V-6 . 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, INE, i Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mo-

bles i Mercantils d’Espanya. 

4.2.3. L’HABITATGE DE SEGONA MÀ 

En el mercat de l’habitatge de segona mà, si bé amb una mostra molt més reduïda,130 també s’observa l’any 

2012 una caiguda dels preus, amb una reducció mitjana del 9,3%. Aquesta caiguda ha tingut lloc tant fora de 

l’àmbit de la ciutat de Barcelona, on el preu ha caigut de mitjana el 6,1% respecte del 2011, com a la ciutat de 

Barcelona on el preu mitjà de venda s’ha reduït l’11,4%. 

Els preus de venda dels habitatges de segona mà són, aproximadament, entre el 5% i el 38% inferiors als preus 

de venda de primera mà en els onze municipis estudiats, excepte en el cas de Gavà, on són el 0,8% inferiors, i el 

de Ripollet on són el 3,2% inferiors. 

En la taula següent es mostra l’evolució dels preus de venda de segona mà per a la mostra de municipis entre els 

anys 2010 i 2012. 

TAULA V-63. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà. 11 municipis. Catalunya, 2010-2012 

  2011 2012 
Variació 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Barcelona 3.494 3.097 -0,4% -8,8% -11,4% 

Badalona  2.355 2.125 -4,8% -14,1% -9,7% 

Gavà  2.556 2.541 -0,4% -17,4% -0,6% 

Girona  2.111 2.098 4,5% -2,6% -0,6% 

L'Hospitalet de Llobregat 2.460 2.314 -8,6% -11,9% -5,9% 

                                                           
130 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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Lleida  1.431 1.260 -16,5% -9,6% -11,9% 

Mataró  2.263 2.206 -2,9% -12,2% -2,5% 

Ripollet  2.331 2.235 -4,2% -7,1% -4,1% 

Sabadell  2.101 1.938 -5,4% -11,1% -7,7% 

Tarragona  2.108 1.930 -6,7% -9,8% -8,4% 

Terrassa  2.027 1.895 -12,7% -5,3% -6,5% 

TOTAL sense Barcelona  2.196 2.063 -6,1% -10,7% -6,1% 

TOTAL (11 municipis) 2.845 2.580 -2,7% -9,5% -9,3% 

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

Font: dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, amb les dades de TECNIGRAMA. Estudi de mercat fet a partir d’una mostra 

d’habitatges extreta dels anuncis de premsa i internet. 

Paral·lelament, el nombre total de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà a Catalunya aug-

menta el 18,7%, amb un volum de 37.474 transaccions, amb un comportament similar al del conjunt d’Espanya 

on també s’incrementa el nombre de transaccions, el 12,2%. Aquest increment ha tingut lloc especialment per la 

intensificació de les transaccions el darrer trimestre de l’any i sembla recollir una anticipació de les compres com 

a conseqüència de la major tributació que la compra d’habitatge tindrà a partir del 2013. 

GRÀFIC V-26. Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà. Espanya i 

Catalunya, 2006-2012 
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Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment. 

4.2.4. L’HABITATGE DE LLOGUER 

El mercat de lloguer segueix creixent el 2012, amb un increment dels nous contractes del 8,5%, mentre que cau, 

el 4,7%, el lloguer mitjà associat a aquests nous contractes, i se situa per al conjunt de Catalunya en els 571,2 

euros al mes (vegeu les taules V-9 i V-10 ). Aquest preu significa el 28,1% en relació amb el cost salarial mitjà a 

Catalunya, i el 67,6% en relació amb la quota hipotecaria teòrica d’un pis mitjà de 90 metres quadrats. 
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 TAULA V-64. Evolució anual del lloguer mitjà contractual per zones. Catalunya, 2007-2012 

  Zones significatives Demarcacions territorials   

Lloguer 
Àmbit Metro-

polità1 

Altres zones 

urbanes2 

Zones turís-

tiques3 

Resta Cata-

lunya4 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 704,5 501,8 476,0 432,2 683,5 509,6 410,3 451,0 645,4 

2008 745,2 533,6 508,5 474,8 724,0 533,7 441,4 497,2 678,0 

2009 716,7 511,1 484,1 447,9 696,9 508,8 423,6 483,1 650,3 

2010 682,3 493,2 461,7 407,7 661,2 490,8 390,2 464,9 614,5 

2011 666,1 481,1 453,3 400,8 645,0 477,7 389,2 452,2 599,2 

2012 635,7 454,5 431,9 380,9 615,9 454,8 377,5 427,0 571,2 

Taxes de 

creixement 

Àmbit Metro-

polità1 

Altres zones 

urbanes2 

Zones turís-

tiques3 

Resta Cata-

lunya4 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2008 5,8% 6,3% 6,8% 9,9% 5,9% 4,7% 7,6% 10,2% 5,1% 

2009 -3,8% -4,2% -4,8% -5,7% -3,7% -4,7% -4,0% -2,8% -4,1% 

2010 -4,8% -3,5% -4,6% -9,0% -5,1% -3,5% -7,9% -3,8% -5,5% 

2011 -2,4% -2,5% -1,8% -1,7% -2,4% -2,7% -0,3% -2,7% -2,5% 

2012 -4,6% -5,5% -4,7% -5,0% -4,5% -4,8% -3,0% -5,6% -4,7% 

2007-2012 -9,8% -9,4% -9,3% -11,9% -9,9% -10,8% -8,0% -5,3% -11,5% 

Unitats: euros per mes i variació en percentatges. 

(1) L’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

(2) El Gironès, el Segrià i el Tarragonès. 

(3) L’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars Sobirà, el 

Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran. 

(4) L’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, 

el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 

Nota: l'estadística del mercat de lloguer de l'any 2011 incorpora una millora de la base de dades respecte d'exercicis anteriors que no afecta 

el volum de contractació, però sí la renda, ja que s'han exclòs conceptes que no es corresponien amb la renda contractual. D'aquesta manera 

el concepte lloguer expressa estrictament la renda contractual. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 
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TAULA V-65. Evolució anual del nombre de contractes de lloguer per zones. Catalunya, 2007-2012 

  Zones significatives Demarcacions territorials   

Nombre de 

contractes 

Àmbit Metro-

polità1 

Altres zones 

urbanes2 

Zones turís-

tiques3 

Resta Cata-

lunya4 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 47.024 4.729 5.360 5.558 51.164 6.020 1.605 3.882 62.671 

2008 57.767 6.157 9.013 7.189 63.031 8.106 1.886 7.103 80.126 

2009 70.038 8.997 10.458 8.325 75.979 9.167 2.630 10.042 97.818 

2010 81.628 11.144 12.260 11.156 88.874 11.073 4.615 11.626 116.188 

2011 89.092 12.148 14.080 12.493 97.274 12.922 4.826 12.791 127.813 

2012 96.623 13.528 14.968 13.502 105.256 14.052 5.620 13.693 138.621 

Taxes de 

creixement 

Àmbit Metro-

polità1 

Altres zones 

urbanes2 

Zones turís-

tiques3 

Resta Cata-

lunya4 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2008 22,8% 30,2% 68,2% 29,3% 23,2% 34,7% 17,5% 83,0% 27,9% 

2009 21,2% 46,1% 16,0% 15,8% 20,5% 13,1% 39,4% 41,4% 22,1% 

2010 16,5% 23,9% 17,2% 34,0% 17,0% 20,8% 75,5% 15,8% 18,8% 

2011 9,1% 9,0% 14,8% 12,0% 9,5% 16,7% 4,6% 10,0% 10,0% 

2012 8,5% 11,4% 6,3% 8,1% 8,2% 8,7% 16,5% 7,1% 8,5% 

2007-2012 105,5% 186,1% 179,3% 142,9% 105,7% 133,4% 250,2% 252,7% 121,2% 

Unitats: nombre de contractes i variació en percentatges. 

(1) L’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

(2) El Gironès, el Segrià i el Tarragonès. 

(3) L’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars Sobirà, el 

Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran. 

(4) L’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, 

el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

L’expansió del mercat de lloguer ha tingut lloc en tots els àmbits geogràfics de Catalunya, en el període 2007-

2012, si bé ho ha estat de forma més intensa en els municipis de les altres zones urbanes i els municipis de les 

zones turístiques, mentre que la reducció del lloguer mitjà ha evolucionat de manera relativament similar en els 

quatre àmbits. 

Així, entre el 2007 i el 2012, en els municipis de l’Àmbit Metropolità de Barcelona i de les altres zones urbanes de 

Catalunya el lloguer mitjà ha disminuït a una taxa anual acumulativa del 2,0%; en els municipis de les zones turís-

tiques s’ha reduït a una taxa del 1,9%, i als municipis de la resta de Catalunya s’ha reduït a una taxa del 2,5%. 

El gràfic V-28 mostra com l’Àmbit metropolità de Barcelona ha anat perdent pes relatiu en la subscripció de nous 

contractes de lloguer com a conseqüència de la pèrdua de pes relatiu dels contractes de Barcelona ciutat, una 

tendència que es manifesta ja des de l’any 2002. Per contra, els municipis de les altres zones urbanes, els muni-

cipis de les zones turístiques, i els de la resta de Catalunya han experimentat els cinc darrers anys un increment 

significatiu del seu pes relatiu. 
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 GRÀFIC V-27. Evolució del pes dels nous contractes de lloguer a Catalunya per zones. Catalunya, 2005-2012 
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Unitats: percentatges. 

(1) L’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

(2) El Gironès, el Segrià i el Tarragonès. 

(3) L’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars Sobirà, el 

Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran. 

(4) L’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, 

el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

4.3. LA POLÍTICA D’HABITATGE131 

L’exercici 2012, la Generalitat de Catalunya va pressupostar 350,7 milions d’euros en la política de despesa 

d’habitatge (programa 43 dels pressupostos), el 0,9% de tot el pressupost del sector públic. El 27,6% d’aquesta 

despesa, 96,9 milions d’euros, estava previst destinar-la a inversions reals, el 5,0% de tota la inversió real que té 

pressupostat el sector públic de la Generalitat. 

Així, els pressupostos del 2012 havien previst una reducció de 155,6 milions d’euros en aquesta política, el 

30,7% menys que el 2011. La despesa en inversió real en la política d’habitatge es redueix 15,7 milions d’euros, 

el 13,9% menys que el 2011, reducció que se situa al voltant de la disminució mitjana, del 14,8%, del conjunt de 

tota la inversió del sector públic de la Generalitat per al 2012. 

Dels 350,7 milions d’euros, la Secretaria d’Habitatge en té pressupostats 178,0 milions; la Direcció General 

d’Urbanisme, 1,1 milions (que transfereix íntegrament a l’INCASÒL per al Programa de barris i nuclis antics); 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC)132 en té pressupostats 169,4 milions; l’INCASÒL, 176,0 milions; i el 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 15,0 mili-

ons d’€; les despeses consolidables133 són de 188,7 milions d’euros. 

A més els pressupostos del 2012 de la Generalitat de Catalunya també preveuen una despesa fiscal o benefici 

fiscal134 orientada a la política d’habitatge, de 1.066,8 milions d’euros, que s’instrumenta a través de quatre figu-

res impositives: 

                                                           
131 Vegeu els informes sobre el sector de l’habitatge a Catalunya, anys 2007-2012 de la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Am-

bient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
132 Creada per la Llei 13/2009, de 22 de juliol, i que assumeix les funcions de l’antiga ADIGSA. 
133 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 i als consorcis de l’Habitatge. 
134 La despesa fiscal o benefici fiscal es defineix com l’expressió xifrada de la disminució d’ingressos tributaris que previsiblement es produirà 

al llarg de l’any, com a conseqüència de l’existència d’incentius fiscals orientats a l’assoliment de determinats objectius de política econòmica 

i social. 
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a) Beneficis fiscals en habitatge a nivell autonòmic en l’IRPF: part autonòmica de les deduccions per inversió en 

inversió en habitatge habitual, les deduccions autonòmiques per lloguer de l’habitatge habitual, i per rehabili-

tació de l’habitatge habitual. 

b) Beneficis fiscals en l’impost de successions i donacions: reduccions en la base imposable de l’impost de suc-

cessions del 95% del valor de l’habitatge habitual fins a un límit de 500.000 euros del valor conjunt de 

l’habitatge. Reducció de la base imposable de l’impost de donacions de la donació  a un descendent d'un ha-

bitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual o de diners per a la seva adquisició.  

c) Beneficis fiscals en l’impost sobre el patrimoni: exempció de l’impost del valor, fins a 300.000 euros, de 

l’habitatge habitual. 

d) Beneficis fiscals en l’ITPAJD: tipus reduït en els documents d’adquisició d’habitatges protegits, bonificacions 

en la quota en les transmissions d’habitatges a empreses immobiliàries, i exempcions i altres bonificacions. 

El gruix d’aquests beneficis fiscals estan dirigits a la compra d’habitatge (vegeu la taula V-11). 

TAULA V-66. Pressupostos de beneficis fiscals (despesa fiscal) en política d’habitatge dels pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2007-2012135 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2011-

2012 

 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍ-

SIQUES 
409,0 456,2 465,5 499,5 666,4 622,0 -6,7% 

 a. Deduccions per inversió en habitatge habitual 401,3 447,9 456,4 478,4 577,4 530,6 -8,1% 

 a.1 Adquisició, construcció, rehabilitació, amplia-

ció i comptes habitatge d'habitatge habitual 
400,8 447,6 456,1 478,1 577,0 530,1 -8,1% 

 a.2 Obres i instal·lacions d'adequació d'habitatge 

habitual de persones amb discapacitat 
0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 25,0% 

 b. Compensació fiscal per deducció en l'adquisi-

ció d'habitatge habitual abans del 20.01.2006 
0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 77,4 1,4% 

 c. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual 7,6 8,2 9,1 11,0 12,5 13,8 10,4% 

 d. Deducció per rehabilitació de l'habitatge habi-

tual 
0,0 0,0 0,0 10,1 0,2 0,2 0,0% 

 IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 59,5 94,1 213,4 286,9 59,5 47,5 -20,2% 

 a. Reducció per habitatge habitual del causant 59,0 94,1 213,4 286,9 59,0 45,8 -22,4% 

 b. Reducció per donació d'un habitatge que ha de 

constituir el 1er. habitatge habitual o de diners 

per a la seva adquisició 

0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,7 240% 

 IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 61,5 71,7 0,0 0,0 0,0 41,5 - 

 a. Exempció. Habitatge habitual, valor exempt 61,5 71,7 0,0 0,0 0,0 41,5 - 

 TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍ-

DICS DOCUMENTATS 
424,7 735,9 271,8 180,7 372,2 355,8 -4,4% 

 a. Tipus reduït en l'adquisició d'habitatges de pro-

tecció oficial (7%) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0% 

                                                           
135 L’import dels beneficis fiscals associats a la política d’habitatge l’any 2011 tenen un important increment respecte de l’any 2010, que 

respon bàsicament a canvis normatius i metodològics que han influït en la quantificació dels beneficis fiscals a l’alça i que responen princi-

palment a: 

• Les deduccions per inversió en habitatge habitual de la quota del tram autonòmic de l’IRPF que, per primer any, es calcula d’acord amb els 

nous percentatges de cessió dels rendiments de l’actual sistema de finançament aprovat per la Llei 22/2009, de 18 de desembre, que en 

l’IRPF passa del 33 al 50 per cent. Així l’increment de més de 150 milions d’euros en beneficis fiscals en política d’habitatge de l’IRPF respon 

a aquest canvi. 

• Per primer cop s’estima una assignació de l’import global de les exempcions de l’article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de se-

tembre, de l’ITPAJD, i altres exempcions i bonificacions, a cada política de despesa corresponent, identificant cada benefici fiscal d’acord amb 

el codi d’exempció bonificació declarat pel contribuent. Així apareixen 283,4 milions d’euros de beneficis fiscals en política d’habitatge en 

l’ITPAJD que els anys anteriors no estaven assignats. 
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  b. Tipus reduït en l'adquisició d’habitatges de jo-

ves 
130,1 126,0 42,1 27,0 47,0 55,0 17,0% 

 c. Tipus reduït en l'adquisició d'habitatges de fa-

mílies nombroses 
1,2 1,3 0,4 0,3 0,7 0,8 14,3% 

 d. Tipus reduït en l'adquisició de l’habitatge habi-

tual per a minusvàlids 
0,5 0,9 0,3 0,2 0,5 0,6 20,0% 

 e. Tipus reduït en els documents d'adquisició 

d’habitatges protegits 
1,2 1,4 0,3 0,1 1,0 0,9 -10,0% 

 f. Tipus reduït dels préstecs hipotecaris 

d’habitatges a joves i discapacitats 
71,9 123,2 3,8 9,7 15,1 13,7 -9,3% 

 g. Bonificacions en les transmissions d’habitatge 

a empreses immobiliàries 
35,4 114,0 36,1 2,2 24,4 28,6 17,2% 

 h. Altres exempcions, bonificacions i reduccions 184,5 369,2 188,8 141,2 283,4 256,1 -9,6% 

TOTAL 954,6 1.357,9 950,7 967,1 1.098,1 1.066,8 -2,9% 

Unitats: milions d’euros i percentatge. 

Nota: dades pressupostades. Les dades per a l’elaboració dels pressupostos de beneficis fiscals de cada any inclouen els canvis normatius en 

matèria fiscal introduïts fins al moment de l’elaboració dels pressupostos, però no aquells canvis que, eventualment, es poden introduir al 

llarg de l’exercici per normes que encara no han estat aprovades i que no tenen un reflex en les quantificacions de les partides que componen 

el pressupost de beneficis fiscals de l’any en curs.  

Font: Memòria dels pressupostos de beneficis fiscals dels pressupostos de la Generalitat, 2007-2012. 

Per tant, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen un despesa global (despesa efectiva i despesa 

fiscal) en política d’habitatge de 1.417,5 milions d’euros, l’11,6% menys que els pressupostos del 2011, princi-

palment com a conseqüència de la reducció de la despesa efectiva en els pressupostos de la Generalitat (vegeu 

la taula V12). 

A aquestes quantitats caldria afegir aquella part de la despesa global en política d’habitatge dels Pressupostos 

Generals de l’Estat que efectivament acaba repercutint a Catalunya, si bé amb les dades disponibles no és possi-

ble fer aquesta assignació (vegeu la taula V-12). En tot cas la reducció del 18,0% de la despesa global en política 

d’habitatge a nivell estatal, s’afegiria a la reducció de la despesa global que en política d’habitatge ha previst la 

Generalitat de Catalunya. 

TAULA V-67. Resum de la despesa1 pressupostada per la Generalitat de Catalunya i l’Estat en la política de 

l’habitatge. Catalunya, Espanya, 2007-2012 

Catalunya 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2011-

2012 

Política d'habitatge 615,8 813,3 824,3 723,9 506,2 350,7 -30,7% 

Beneficis fiscals 954,6 1.357,9 950,7 967,1 1.098,1 1.066,8 -2,9% 

Despesa total dels pressupostos en política d'ha-

bitatge 
1.570,5 2.171,2 1.775,0 1.691,0 1.604,3 1.417,5 -11,6% 

Espanya 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2011-

2012 

Política d'habitatge 1.253,6 1.381,4 1.616,4 1.498,5 1.218,5 820,1 -32,7% 

Beneficis fiscals 7.768,5 9.116,6 9.524,4 7.361,4 6.417,2 5.441,0 -15,2% 

Despesa total dels pressupostos en política d'ha-

bitatge 
9.022,1 10.497,9 11.140,8 8.859,9 7.635,6 6.261,1 -18,0% 

Unitats: milions d’euros i percentatge. 

(1) El concepte despesa engloba la despesa efectiva i la despesa fiscal o benefici fiscal. La despesa fiscal es defineix com l’expressió xifrada 

de la disminució d’ingressos tributaris que previsiblement es produirà al llarg de l’any, com a conseqüència de l’existència d’incentius fiscals 

orientats a l’assoliment de determinats objectius de política econòmica i social. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de  la Secretaria d’Habitatge, pressupostos de la Generalitat i pressupostos Generals de l’Estat. 

Les dades facilitades no permeten fer un seguiment de l’execució de tota la política d’habitatge del sector públic 

de la Generalitat ni tampoc una comparació amb l’exercici 2011. 
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Tot i així, en la taula V-13 es resumeixen només aquelles actuacions relacionades amb ajuts o subvencions pú-

blics de la política d’habitatge en els anys 2010-2012, mesurades en termes del nombre d’habitatges i de 

l’import potencial de les subvencions aprovades, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, establert 

pel Govern de la Generalitat, de la signatura del Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016, signat el 8 d’octubre 

del 2007, i de l’aprovació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.136 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 a la compra o 

l’urbanització de sòl). 

2. La promoció de l’habitatge protegit a través d’ajuts als promotors i als compradors d’habitatge amb protecció 

oficial de compra; i ajuts als promotors i als compradors d’habitatge amb protecció oficial de lloguer i per des-

tinar-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 desocupat). 

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

En termes globals, l’any 2012 s’intensifica la caiguda en el nombre d’actuacions protegides, en habitatges i/o 

famílies beneficiàries d’ajuts púbics, que passen de 106.819 l’any 2011 a 77.578 actuacions el 2012, amb una 

reducció del 27,4%, que s’acumula a la reducció del 16,5% de l’any 2011.  En el cas dels ajuts de promoció i ac-

cés a l’habitatge, relacionats amb la compra d’habitatge, la reducció del nombre d’habitatge i/o famílies benefic i-

àries és del 29,8%; en els ajuts al pagament, relacionats amb ajuts per pagar el lloguer, la caiguda és del 26,8%; 

mentre que les actuacions relacionades amb ajuts per rehabilitar el parc d’habitatges cauen el 28,4%. Finalment, 

per segon any consecutiu, no hi ha hagut actuacions en termes d’ajuts o subvencions per a la compra o urbanit-

zació de sòl per destinar-lo a habitatge protegit.  

Pel que fa als imports aprovats associats a aquestes actuacions, les dades disponibles no permeten fer un se-

guiment de tots els ajuts per al 2012. En tot cas es pot constatar que cau el 14,7% l’import dels ajuts destinats al 

pagament, relacionats amb ajuts per pagar el lloguer; que cau el 10% l’import dels ajuts per rehabilitar el parc 

privat d’habitatges, que és la part més important dels ajuts a la rehabilitació; mentre que, si bé no es disposa de 

l’import dels ajuts destinats a la compra d’habitatge de protecció oficial, sí que es redueixen, el 28,2%, els ingres-

sos executats que rep la Generalitat de l’Estat del Programa d’habitatge, import que, via transferència de capital, 

es destina principalment al Programa d’ajuts a la compra d’habitatges. 

TAULA V-68. Resum de les actuacions d’habitatge protegit. Catalunya, 2010-2012 

  
Actuacions/beneficiaris Generalitat/Estat 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Ajuts a l'adquisició de sòl amb destinació a construcció HPO 1.073 - - 2.999 - - 

Ajuts concedits per a la urbanització de sòl majoritàriament 

d'HPO 
742 - - 2.027 - - 

1. TOTAL ajuts per compra o urbanització de sòl 1.815 - - 5.026 - - 

Nova construcció d'habitatges amb protecció oficial1 7.602 2.767 1.368 109.891 27.788 n.d. 

Habitatge existent concertat 86 - - 298 - - 

Adquisició d'habitatges amb protecció oficial1,2 2.471 5.084 n.d. 16.975 10.482 n.d. 

Adquisició d'habitatges usats2 333 212 - 2.168 344 - 

Habitatges obtinguts del parc desocupat 3.514 3.017 2.843 - - n.d. 

2. TOTAL ajuts promoció i accés a l'habitatge 11.535 5.996 4.211 129.332 38.614 n.d. 

                                                           
136 DOGC núm. 5044, de 09.01.2008. 



 

109 

MEMÒRIA  

SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  

CATALUNYA 2012 

 Prestacions permanents per al pagament del lloguer (Lloguer 

just) 
29.182 20.886 17.993 71.870 50.753 44.520 

Renda bàsica d'emancipació1 44.487 49.011 31.924 95.210 109.342 90.460 

Prestacions econòmiques d'especial urgència (Ajuts personalit-

zats a l'allotjament) 
3.043 1.545 2.082 5.211 2.831 3.810 

Habitatges d'inclusió social 827 865 961 1.861 1.038 1.129 

3. TOTAL ajuts per al pagament de l'habitatge 77.539 72.307 52.960 174.152 163.964 139.918 

Habitatges amb Avalloguer 26.100 33.467 35.639 - - - 

4 = 1 + 2 + 3 TOTAL ajuts d'accés i ús de l'habitatge 90.889 78.303 57.171 308.510 202.578 n.d. 

Habitatges rehabilitats convocatòries anuals3 23.096 14.673 8.059 40.926 15.533 14.994 

Habitatges ARIs i AERIs (Barcelona ciutat) 4.625 6.828 5.007 5.859 9.188 7.241 

Ajuts als propietaris per rehabilitar i posar en lloguer social4 522 - - 2.029 - - 

5. TOTAL ajuts rehabilitació parc privat 27.721 21.501 13.066 48.814 24.721 22.236 

Habitatges rehabilitats per AHC + habitatges obres de mante-

niment AHC 
7.199 5.723 n.d. 21.160 10.353 n.d. 

Programa ascensors AHC5 2.083 1.292 n.d. 2.358 2.327 n.d. 

6. TOTAL ajuts rehabilitació parc de la Generalitat 9.282 7.015 7.341 23.518 12.680 n.d. 

7 = 5 + 6 TOTAL ajuts rehabilitació 37.003 28.516 20.407 72.332 37.400 n.d. 

8 = 4 + 7 TOTAL6 127.892 106.819 77.578 380.842 239.979 n.d. 

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

(1) L’import recull la subvenció potencial dels habitatges i llars amb ajut. 

(2) Les actuacions corresponen als habitatges amb ajuts, i els imports a les subvencions directes a l’entrada (AEDE). El nombre d’actuacions 

per a l’adquisició d’habitatges amb protecció oficial no computa en el total, perquè es tracta d’habitatges qualificats en exercicis anteriors. 

(3) Inclou les actuacions del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i els ajuts aprovats de plans anteriors al pla 2004-2007. 

(4) Subvencions destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer. Les actuacions no computen en el total, perquè es 

tracta d’habitatges cedits a l’Agència Catalana de l’Habitatge o gestionats per les borses d’Habitatge Social (la Xarxa de Mediació per al Llo-

guer Social, les Borses d’Habitatge i la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió). Inclou els recursos d’anys anteriors. 

(5) Inclou els ajuts per cofinançar la instal·lació d’ascensors, els ajuts per incrementar la seguretat i adequar a la normativa vigent el parc 

d’ascensors existent, i els ajuts complementaris a llars per fer front a les obres derivades de la instal·lació d’ascensors. Els ajuts complemen-

taris a llars només computen en termes d’import, atès que fa referència a actuacions ja comptabilitzades en els ajuts generals a les comuni-

tats de propietaris. 

(6) Aquest total no inclou les despeses de gestió, ni les directes ni les transferències a les oficines locals d’Habitatge (OLH) i les borses de Me-

diació per al Lloguer Social. 

Nota: els imports de les subvencions i de les actuacions/beneficiaris recull els ajuts potencials aprovats en cada any, però no necessàriament 

les quantitats efectivament pagades en cada any. 

Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

4.3.1. HABITATGE PROTEGIT 

El nombre d’habitatges iniciats amb protecció oficial de nova construcció137 a Catalunya, l’any 2012, és de 1.638; 

s’ha reduït el 40,8% respecte de l’any 2011 i se situa per sota de la mitjana en els darrers anys (2006-2011), en 

què s’han iniciat 7.789 habitatges protegits per any. 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 d’habitatges iniciats s’ha situat l’any 2012 en el 30,8%, reduint 

el seu pes respecte del 2011. 

En la taula següent es mostra l’evolució des del 2007 de les promocions iniciades d’habitatge total i protegit de 

nova construcció a Catalunya, per províncies. 

                                                           
137 Mesurada a través de les dades d’habitatges iniciats, facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 



CAPÍTOL V 

110 

TAULA V-69. Habitatges iniciats totals i amb protecció oficial per províncies. Catalunya, 2007-2012 

Habitatges iniciat totals Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 44.157 14.658 9.878 16.822 85.515 

2008 14.486 6.039 3.337 3.707 27.569 

2009 6.512 2.924 952 1.970 12.358 

2010 9.104 1.978 848 1.593 13.523 

2011 5.702 841 573 782 7.898 

2012 3.246 716 349 1.000 5.311 

Habitatges protegits (nova construcció) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 7.242 523 538 898 9.201 

2008 7.466 855 936 1.285 10.542 

2009 5.795 641 1.402 1.189 9.027 

2010 4.953 557 1.183 909 7.602 

2011 2.142 284 167 174 2.767 

2012 1.356 7 119 156 1.638 

Habitatges protegits / Habitatges totals Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 16,4% 3,6% 5,4% 5,3% 10,8% 

2008 51,5% 14,2% 28,0% 34,7% 38,2% 

2009 89,0% 21,9% 147,3% 60,4% 73,0% 

2010 54,4% 28,2% 139,5% 57,1% 56,2% 

2011 37,6% 33,8% 29,1% 22,3% 35,0% 

2012 41,8% 1,0% 34,1% 15,6% 30,8% 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 

Nota: S’inclouen els habitatges associats al Programa de remodelació de barris. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

La reducció l’any 2012 dels nous habitatges protegits ha estat més intensa a les províncies de Girona i Barcelona, 

amb una reducció del 97,5% i el 36,7%, respectivament, i en menor mesura a Lleida i Tarragona, amb reduccions 

del 28,7% i el 10,3%, respectivament. 

De tota manera, els 55.301 habitatges amb protecció oficial iniciats en els anys 2005-2012 ho han estat de for-

ma relativament més intensa en les províncies de Lleida, especialment, i Tarragona, on s’han acumulat 11,9 i 8,9 

habitatges amb protecció oficial per cada mil habitants, respectivament, mentre que en les províncies de Barce-

lona i Girona se n’han acumulat, en el mateixos anys, 7,2 i 6,1 habitatges per cada mil habitants, respect ivament. 

La reducció de la nova promoció d’habitatges protegits l’any 2012 té lloc en tots els àmbits territorials comarcals, 

si bé amb més intensitat en les zones turístiques i les  comarques de l’interior de la resta de Catalunya, amb cai-

gudes entre el 60% i el 70%, que en les comarques de l’Àmbit Metropolità de Barcelona i en les altres zones ur-

banes, amb reduccions entre el 30% i el 35%. 

En el conjunt dels anys 2005-2012 s’han iniciat per cada mil habitants més habitatges amb protecció oficial a les 

tres comarques de les altres zones urbanes i en les comarques de la resta de Catalunya, 9,9 i 8,5 habitatges per 

cada mil habitants, respectivament; mentre que en les comarques de l’Àmbit Metropolità de Barcelona i en les de 

les zones turístiques la intensitat ha estat menor, amb 7,3 i 6,8 habitatges per cada mil habitants, respectiva-

ment. 

Per tipus de promotor la caiguda en la nova promoció d’habitatge protegit l’any 2012 ha afectat amb més intensi-

tat els ajuntaments i les empreses municipals i les entitats sense finalitat de lucre (ESAL), amb reduccions dels 

habitatges iniciats del 66,5% i del 33,2% respectivament; mentre que l’INCASÒL ha augmentat el nombre de 

promocions, el 83,3%, si bé des d’unes quantitats molt reduïdes de l’any 2011; paral·lelament, els promotors pri-

vats han iniciat el 26,3% menys d’habitatges que el 2011. Les dificultats per iniciar habitatge en el mercat lliure 
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 segueixen mantenint els promotors privats com els principals promotors d’habitatges iniciats protegits, amb un 

63,6% del total, seguits pels ajuntaments, amb un 19,8%; mentre que les ESAL i l’INCASÒL incrementen relativa-

ment el seu pes, fins al 15,3% i l’1,3% del total, respectivament. 

En el conjunt del anys 2005-2012 dels 55.301 habitatges iniciats amb protecció oficial a Catalunya, els promo-

tors privats n’han promocionat el 34,1%, els ajuntaments el 30,6%, l’INCASÒL el 18,3% i les ESAL el 17,0% res-

tant. Per tant, els promotors sense ànim de lucre són els principals agents de la construcció d’habitatge amb pro-

tecció oficial amb un pes del 65,9%. 

TAULA V-70. Habitatges iniciats amb protecció oficial per províncies i tipus de promotor. Catalunya, 2012 

  ESAL1 INCASÒL2 Altres públics3 
Total sense ànim 

de lucre 

Promotors pri-

vats 
TOTAL 

Barcelona 157 22 317 496 860 1.356 

Girona 0 0 7 7 0 7 

Lleida 93 0 0 93 26 119 

Tarragona 0 0 0 0 156 156 

  ESAL1 INCASÒL2 Altres públics3 
Total sense ànim 

de lucre 

Promotors pri-

vats 
TOTAL 

Catalunya 2009 1.880 2.651 2.585 7.116 2.085 9.201 

Catalunya 2010 1.747 2.632 3.296 7.675 2.867 10.542 

Catalunya 2011 1.137 874 3.175 5.186 3.841 9.027 

Catalunya 2010 1.282 932 1.688 3.902 3.700 7.602 

Catalunya 2011 374 12 967 1.353 1.414 2.767 

Catalunya 2012 250 22 324 596 1.042 1.638 

Unitats: nombre d’habitatges. 

(1) Entitats sense finalitat de lucre. 

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

(3) Ajuntaments i empreses municipals. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Atenent el tipus de promoció dels habitatges iniciats amb protecció,138 l’any 2012 s’observa que les promocions 

de lloguer protegit, amb una reducció del 56,3% respecte del 2011, han perdut pes, i representen el 30,6% del 

total de la protecció, mentre que les promocions d’habitatge de compra en signifiquen el 69,4% i s’han reduït el 

29,8%. L’any 2012 no s’han iniciat habitatges del Programa de remodelació de barris. 

TAULA V-71. Habitatges iniciats amb protecció oficial per tipus de promoció. Catalunya, 2009-2012 

  
Habitatges Percentatge sobre el total 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Remodelació de barris 194 0 0 0 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Lloguer 4.198 4.261 1.149 502 46,5% 56,1% 41,5% 30,6% 

Compra 4.635 3.341 1.618 1.136 51,3% 43,9% 58,5% 69,4% 

Total habitatges protegits 9.027 7.602 2.767 1.638 100% 100% 100% 100% 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Així, en el conjunt dels anys 2005-2012, dels 55.301 habitatges amb protecció oficial iniciats, el 44,1% han estat 

habitatges de lloguer, el 53,2% han estat promocions d’habitatge protegit de compra, i el 2,7% restant són habi-

tatges del Programa de remodelació de barris. 

                                                           
138 Les dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana no permeten una desagregació més gran de la tipologia d’habitatges 

per al 2011. 
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L’estructura per tipus de promoció dels habitatges iniciats en els anys 2005-2012 es manté relativament similar 

en les províncies de Barcelona, Girona i Lleida, on pràcticament la meitat de les promocions iniciades 

d’habitatges protegits ho són en règim de compra, i una mica més de la meitat en règim de lloguer, a la província 

de Barcelona, amb la particularitat que s’hi concentra tota la promoció associada al Programa de remodelació de 

barris. Pel que fa a la província de Tarragona, en aquest període es caracteritza pel fet que el 73,8% de les pro-

mocions d’habitatges protegits iniciades ho són en règim de compra, i només el 26,2% restant en règim de llo-

guer. 

Per àmbits comarcals139 en el període 2005-2012 el pes de les promocions iniciades d’habitatge protegit en rè-

gim de propietat es troba en els quatre àmbits comarcals just per sobre de la meitat; destaca el fet que en les 

comarques de les zones turístiques aquest pes és més elevat, del 61,3%, mentre que les promocions en règim de 

lloguer signifiquen al voltant del 45% dels habitatges iniciats de protecció oficial en els quatre àmbits comarcals, 

excepte en el cas de les comarques de les zones turístiques, on el pes és del 38,7%. L’habitatge protegit associat 

al Programa de remodelació de barris s’ha dut a terme pràcticament en la seva totalitat en les comarques de 

l’Àmbit Metropolità de Barcelona. 

TAULA V-72. Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones i tipus de promoció. Catalunya, 2012 i 2005-

2012 

  Habitatges 2012 
Pes en el període 2005-2012 dels règims per 

cada àmbit territorial 

  
Remodelació 

de barris 
Lloguer Compra TOTAL 

Remodelació 

de barris 
Lloguer Compra TOTAL 

Barcelona 0 409 947 1.356 3,8% 45,1% 51,1% 100% 

Girona 0 7 0 7 0,0% 52,5% 47,5% 100% 

Lleida 0 26 93 119 0,0% 53,4% 46,6% 100% 

Tarragona 0 60 96 156 0,0% 26,2% 73,8% 100% 

Catalunya 0 502 1.136 1.638 2,7% 44,1% 53,2% 100% 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

4.3.2. REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

El nombre d’actuacions aprovades associades als ajuts per rehabilitació s’ha reduït el 28,4%, fins a 20.407 actu-

acions, menys de la meitat de les que es van aprovar l’any 2009. 

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 22.236 milers 

d’euros, amb una reducció del 10,1% respecte del 2011, que, conjuntament amb la reducció més elevada, del 

39,2%, de les actuacions associades a aquests ajuts ha fet que l’import mitjà aprovat per actuació hagi augmen-

tat el 48,0% l’any 2012, fins als 1.702 euros. Dins d’aquests, la subvenció mitjana per habitatge associada als 

nous ajuts dels plans de rehabilitació ha augmentat dels 1.059 euros per habitatge l’any 2011 als 1.861 euros 

per habitatge l’any 2012, ja que la reducció de les noves actuacions aprovades, del 45,1%, ha estat molt més in-

tensa que la reducció de l’import global dels nous ajuts, del 3,5%. 

Pel que fa als ajuts aprovats al parc d’habitatge de la Generalitat, només es disposa del nombre d’actuacions glo-

bals, que s’han incrementat el 4,6% fins a 7.341 actuacions (vegeu la taula V-18). 

                                                           
139 Zona metropolitana de Barcelona: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Ori-

ental. 

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 Pa-

llars Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran. 

Resta de Catalunya: l’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, Osona, 

el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 
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 TAULA V-73. Rehabilitació d’habitatges, actuacions aprovades. Catalunya, 2009-2012 

  Actuacions Import de les subvencions 
Import mitjà de les subvenci-

ons 

  2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

  Plans nous1 29.560 23.089 14.673 8.059 64.980 40.918 15.533 14.994 2.198 1.772 1.059 1.861 

  Convocatòria extraordinària 9.343 - - - 19.148 - - - 2.049 - - - 

  Plans anteriors i ARI2 2.453 4.625 6.828 5.007 3.731 5.859 9.188 7.241 1.521 1.267 1.346 1.446 

Total plans 32.013 27.714 21.501 13.066 68.711 46.777 24.721 22.236 2.146 1.688 1.150 1.702 

Rehabilitació per mobilització3 459 522 0 0 2.005 2.029 0 0 4.368 3.886 - - 

Ajuts parc privat 32.472 28.236 21.501 13.066 70.716 48.806 24.721 22.236 2.178 1.728 1.150 1.702 

Rehabilitacions AHC4 10.246 7.199 5.723 n.d. 41.383 21.160 10.353 n.d. 4.039 2.939 1.809 n.d. 

Programa ascensors ADIGSA 1.163 2.083 1.292 n.d. 2.043 2.358 2.327 n.d. 1.757 1.132 1.801 n.d. 

Ajuts parc Generalitat 11.409 9.282 7.015 7.341 43.425 23.518 12.680 n.d. 3.806 2.534 1.807 n.d. 

Total rehabilitació 43.881 37.518 28.516 20.407 114.142 72.324 37.400 n.d. 2.601 1.928 1.312 n.d. 

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

(1) Inclou el Consorci d’Habitatge de Barcelona i el Consorci Metropolità de l’Habitatge. 

(2) Habitatges rehabilitats de plans anteriors i habitatges d’àrees de rehabilitació integrals. 

(3) Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges desocupats incorporats al mercat de lloguer a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer 

Social. Per cada any s’inclouen els recursos aprovats de convocatòries d’anys anteriors. 

(4) Habitatges rehabilitats i obres de manteniment del parc d’habitatges de l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) que en els anys anteriors 

al 2010 duia a terme ADIGSA. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

A la taula següent es mostra l’evolució des de l’any 2009 de les actuacions aprovades de rehabilitació del parc 

privat per províncies, amb una tendència a la concentració de les actuacions a la província de Barcelona, que 

l’any 2012 acumula el 97,3% de totes les actuacions. 

TAULA V-74. Rehabilitació protegida d’habitatges del parc privat, actuacions aprovades. Catalunya, 2009-

2012 

 
2009 2010 2011 2012 

Barcelona 19.818 25.870 23.268 27.111 

Girona 1.385 889 1.421 2.089 

Lleida 1.273 895 1.006 1.365 

Tarragona 2.124 1.100 1.058 1.448 

Catalunya 24.600 28.754 26.753 32.013 

Unitats: nombre d’habitatges. 

Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

4.3.3. AJUTS D’ACCÉS A L’HABITATGE (LLOGUER) 

Els ajuts per garantir l’accés o el manteniment de l’habitatge a les famílies amb risc d’exclusió social s’han ins-

trumentat fins a l’any 2007, principalment, a través del sistema “Lloguer just” d’ajuts al lloguer, regulats en 

l’actualitat pel Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012. A aquests cal afe-

gir a partir de l’any 2008 un nou sistema d’ajuts, finançats per l’Estat i gestionats per la Generalitat, que 

s’anomena Renda bàsica d’emancipació (RBE), que consisteix en ajuts al lloguer adreçats exclusivament a joves, 

regulats pel Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la renda bàsica d’emancipació140.  

L’import total dels ajuts per a l’accés a l’habitatge l’any 2012 (vegeu la taula V-20) ha estat de 139.918 milers 

d’euros, amb una reducció del 14,7% respecte de l’any 2011. Els ajuts associats a l’RBE amb 90.460 milers 

d’euros en són la principal figura, i redueixen el seu volum el 17,3%, amb una disminució del nombre de benefici-

aris del 34,9%. Aquest reducció s’explica en bona part per l’aprovació del Reial decret llei 20/2012, de mesures 

                                                           
140 BOE núm. 267, de 07.11.2007. 



CAPÍTOL V 

114 

per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat que, en el seu article 36, rebaixa l’import 

de l’ajut de la renda bàsica d’emancipació de 210 a 137 euros i, d’altra banda, estableix que si el sol ·licitant de 

l’ajut no obté resolució abans de 31 de desembre de 2011, aquest es considera denegat per silenci administratiu 

negatiu. En segon lloc hi ha els ajuts al pagament del lloguer (Lloguer just), amb 44.520 milers d’euros, que 

aquest any han tingut una caiguda tant en el nombre d’ajuts com en el seu volum total, del 13,9% i el 12,3%, res-

pectivament. A molta distància tenim els ajuts personalitzats a l’allotjament, amb 3.810 milers d’euros i un aug-

ment del 34,8% respecte del 2011, i els ajuts als habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social, amb 1.129 milers 

d’euros i un augment del 8,7% respecte del 2011. Finalment, a través del 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,141 la Generalitat va regular 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 35.639 habitatges, el 6,5% més que el 2011, sense que 

tinguin associat cap compromís en termes de subvencions. 

 

La reducció del valor de les subvencions aprovades en relació al pagament del lloguer ha anat associada a una 

disminució mitjana del nombre de famílies beneficiàries (ajuts), del 26,8%, de les diferents figures existents, ex-

cepte en el cas dels ajuts als habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social, que augmenten l’11,1% i els ajuts persona-

litzats a l’allotjament, que augmenten el 34,8%. La disminució més elevada del nombre de beneficiaris que de 

l’import global dels ajuts, ha fet incrementar, com en l’any precedent, l’import mitjà del conjunt d’ajuts al paga-

ment del lloguer en el 16,5%, passant de 2.268 euros per beneficiari l’any 2011 als 2.642 euros per beneficiari 

l’any 2012 (vegeu la taula V-20). 

TAULA V-75. Ajuts per a l’accés a l’habitatge. Catalunya, 2009-2012 

  Nombre de famílies (ajuts) Import total Import mitjà anual 

  2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Ajuts al pagament del 

lloguer (Lloguer just)1 
24.808 29.182 20.886 17.993 58.978 71.870 50.753 44.520 2.377 2.463 2.430 2.474 

Ajuts personalitzats a l'a-

llotjament2 
1.164 3.043 1.545 2.082 2.000 5.211 2.831 3.810 1.718 1.713 1.833 1.830 

Renda bàsica d'emanci-

pació 
36.599 44.487 49.011 31.924 72.930 95.210 109.342 90.460 1.993 2.140 2.231 2.834 

Ajuts Xarxa d'Inclusió So-

cial 
666 827 865 961 1.051 1.861 1.038 1.129 1.577 2.250 1.200 1.174 

Habitatges amb Avallo-

guer 
16.372 26.100 33.467 35.639 - - - - - - - - 

Total accés habitatge3 63.237 77.539 72.307 52.960 134.958 174.152 163.964 139.918 2.134 2.246 2.268 2.642 

Unitats: nombre d’ajuts, milers d’euros, euros. 

(1) Els ajuts al pagament del lloguer esdevenen prestacions a partir del 2010. 

(2) Els ajuts personalitzats a l’allotjament esdevenen prestacions permanents d’especial urgència a partir del 2010. 

(3) No estan sumats els habitatges d’Avalloguer. 

Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 DOGC núm. 5090, de 13.03.2008. 
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5. PROTECCIÓ SOCIAL I INCLUSIÓ SOCIAL 

5.1. CONTEXT 

L’evolució dels indicadors en l’àmbit de la protecció social i la inclusió social mostra un empitjorament de les con-

dicions de vida de la població, com a conseqüència de l’impacte de la crisi econòmica i de la pèrdua d’ocupació 

en la societat catalana. L’any 2011, la renda mitjana de les llars cau per tercer any consecutiu; s’accelera la seva 

caiguda en relació amb anys anteriors, i se situa a nivells de l’any 2006. D’altra banda, la desigualtat en la distri-

bució de la renda ha augmentat, sobretot des de l’inici de la crisi, és a dir, al llarg del període 2008-2011, si bé 

l’any 2011 s’ha registrat una disminució d’aquesta desigualtat en termes interanuals, que es pot explicar perquè 

la caiguda de la renda ja no afecta només els trams inferiors de la distribució, sinó que té incidència també en la 

resta de trams. En relació amb els països de la UE27, Espanya és el país que registra una distribució més desi-

gual de la renda l’any 2011, d’acord amb els valors de l’indicador S80/20; i Catalunya mostra un valor elevat 

d’aquest indicador, només superat per Bulgària, Grècia, Letònia i Romania.      

En el marc de l’Estratègia Europa 2020, l’evolució de l’indicador AROPE (At Risk of Poverty and/or exclusion, en 

les seves sigles en anglès) mostra l’augment del risc de pobresa i exclusió social des de l’any 2008 fins a afectar 

el 26,7% de la població catalana l’any 2011, un valor que se situa per sobre de la mitjana de la UE27. En aquest 

sentit, cada vegada són més les persones que es troben almenys en una de les tres condicions següents: en risc 

de pobresa, en situació de privació material severa o vivint en una llar amb una intensitat del treball molt baixa. 

L’augment més important des de l’inici de la crisi és el registrat per l’indicador sobre la intensitat del treball a la 

llar, que s’ha més que doblat en el període 2008-2011, i ha passat d’afectar el 4,6% de la població a afectar-ne 

el 10,5%, en consonància amb la pèrdua d’ocupació provocada per la crisi i amb l’increment de l’atur de llarga 

durada.   

L’any 2011 el risc de pobresa se situa en el 19,1%, 2,5 p.p. més respecte de l’any 2008, tot i que l’any 2011 el 

risc de pobresa ha baixat en termes interanuals. Aquesta davallada és conseqüència de l’empitjorament de la si-

tuació econòmica a Catalunya, que ha produït una reducció del llindar de risc de pobresa. Aquesta situació ha tin-

gut un efecte estadístic sobre la població jubilada, un col·lectiu amb ingressos fixes derivats de les pensions, que 

en ocasions ara se situen per sobre del llindar. De fet, el risc de pobresa entre la població de 65 anys i més s’ha 

reduït al llarg de la crisi, mentre que ha augmentat el de la població activa (de 16 a 64 anys) i, sobretot, el de la 

infància, fins a situar-se en el 26,4% l’any 2011, amb les conseqüències que això pot tenir en el desenvolupa-

ment social i econòmic del país.  

Tanmateix, la crisi i la reducció de l’ocupació no tenen perquè tenir conseqüències directes en termes 

d’empobriment i d’empitjorament de les condicions de vida de la població, sinó que cal tenir present també el pa-

per del sistema de protecció social. En aquest sentit, si bé el sistema de protecció social ha tingut un paper im-

portant com a mitigador de les conseqüències socials de la crisi, en els darrers anys s’ha vist afectat per 

l’allargament de la crisi i per la reducció de la despesa pública en l’àmbit social, en un context en què alguns dels 

instruments de la protecció social figuren entre els objectius preferents de les reformes estructurals que 

s’assenyalen com a necessàries per remuntar la situació econòmica actual. Així, si bé des de l’inici de la crisi 

s’havia observat un increment de llars catalanes perceptores de prestacions, l’any 2011 s’inverteix aquesta ten-

dència i disminueixen sobretot les llars perceptores de subsidis o altres prestacions diferents de l’atur i la vellesa 

(com és el cas de l’RMI, la reforma de la qual, duta a terme l’agost del 2011, va deixar fora de l’àmbit de la pres-

tació al voltant de 25.000 persones, algunes de les quals van veure denegada l’ajuda i d’altres van patir la seva 

extinció, com a conseqüència dels nous requisits d’accés a la prestació), així com les llars perceptores de presta-

cions d’atur, encara que en menor mesura.  

D’altra banda, en el cas de Catalunya i també a escala estatal, cal tenir present que el sistema de protecció social 

és més eficaç en alguns col·lectius que en d’altres. Així, l’impacte de les transferències socials és més elevat en la 

reducció del risc de pobresa de la població de 65 i més anys que en el conjunt de la població. Pel que fa a la po-

blació en edat activa, la limitació temporal de la prestació per desocupació i la debilitat de la protecció social a la 

família deixa moltes llars sense cobertura del sistema de protecció social, amb la consegüent desprotecció de la 

infància, que també es veu afectada directament pel dèficit de cobertura del sistema de les llars amb algun dels 

seus membres ocupat. A més, les diferències en la incidència de les transferències socials entre les persones de 

65 anys i més i la resta de la població ha anat en augment, de tal forma que permet constatar la concentració de 

la protecció del sistema en la vellesa (CES, 2013).     
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A Catalunya, degut a la necessitat de reduir el dèficit públic, s’ha dut a terme una política de contenció de la des-

pesa en l’àmbit social, que ha tingut com a conseqüència la limitació de l’accés a algunes prestacions del sistema 

de protecció social. Així, la Renda mínima d’inserció (RMI), que des de l’inici de la crisi va actuar com a darrer es-

glaó de la protecció social a Catalunya i va proporcionar cobertura davant l’esgotament de les prestacions d’atur, 

va ser objecte de reforma l’any 2011, amb la restricció dels criteris d’accés a la prestació i la reducció de la seva 

quantia. Una nova reforma, l’any 2012, elimina el caràcter universal i garantit de la prestació i estableix que es 

tinguin en compte les necessitats pressupostàries per aprovar les sol·licituds. Com a conseqüència, al llarg dels 

anys 2011 i 2012, el nombre d’expedients de l’RMI baixa per segon any consecutiu (si l’any 2010 el nombre 

d’expedients vigents era de 30.284, els anys 2011 i 2012 aquest nombre és de 24.765 i 23.123 expedients, 

respectivament), es redueix la quantia mitjana que perceben les persones titulars de la prestació (que passa dels 

507 euros  mensuals, l’any 2010, als 451 euros mensuals l’any 2012), així com la quantia que es destina a 

aquesta prestació en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya (que passa de 170,5 milions d’euros, l’any 

2011, a 130 milions d’euros l’any 2012). D’altra banda, determinats col·lectius han quedat exclosos de la protec-

ció de l’RMI, com ara les persones que presenten únicament una problemàtica laboral.  

Davant aquest escenari, sembla que la capacitat de resposta del sistema de protecció social s’està esgotant, so-

bretot en el cas de l’atur de llarga durada, i que com a conseqüència, certs col·lectius de població poden quedar 

desprotegits. L’ECAS (2012) identifica una sèrie de sectors de la població que no són beneficiaris de cap dels re-

cursos establerts en el sistema de protecció social a Catalunya: les persones perceptores de l’RMI de més de cinc 

anys d’antiguitat en el programa; persones aturades que han finalitzat el subsidi d’atur i que, com que no tenen 

problemes socials, no poden accedir a l’RMI; persones d’origen immigrant que no compleixen el temps de resi-

dència al país per poder percebre l’RMI; persones joves de 18 a 25 anys que no tenen cap ocupació i viuen inde-

penditzats, en ocasions amb càrregues familiars; persones amb dificultats de salut mental que no arriben al mí-

nim grau de discapacitat exigit per accedir a una pensió no contributiva.  

Els serveis socials poden estar substituint aquests buits de protecció, atès que s’observa un increment de la de-

manda d’aquests serveis, així com un canvi en el tipus de problemàtiques ateses: les que més augmenten són les 

problemàtiques econòmiques i laborals, fet que indica que cada vegada accedeixen més als serveis socials per-

sones que tenen una situació de manca d’ingressos, sovint no acompanyada d’una problemàtica social afegida. 

Per tant, el perfil de les persones que accedeixen als serveis socials està canviant i moltes persones que mai hau-

rien pensat que es trobarien en aquesta situació es troben en la necessitat de demanar ajudes econòmiques, tot 

plegat en un context en què el suport de la família està mostrant signes de debilitat.  

D’altra banda, l’any 2012 es realitza una reforma integral del Sistema d’atenció a la dependència (SAD) amb la 

justificació de garantir la seva sostenibilitat. Es redueixen les quanties de les prestacions i s’ajorna la incorporació 

al sistema de les persones amb dependència moderada fins a l’1 de juliol del 2015. Des de diverses instàncies 

s’ha posat de manifest l’estancament del SAD com a conseqüència de la importància de les retallades pressupos-

tàries en aquest àmbit.    

Davant aquest context, l’augment de les necessitats socials ha de conviure amb una política de control de la des-

pesa que no permet mantenir els mateixos nivells de protecció social anteriors a la crisi, fet que agreuja encara 

més les conseqüències de la crisi econòmica sobre la població, sobretot entre les persones més desafavorides. 

En aquest sentit, la UE ha posat de manifest específicament amb relació a Espanya que la pobresa ha augmentat, 

sobretot la pobresa infantil, i ha recomanat disposar d’uns serveis eficaços de suport a la infància i les famílies. 

D’altra banda, Europa també recomana a Espanya complementar la reforma del sistema de pensions de l’any 

2011 amb mesures encaminades a què l’edat de jubilació vagi augmentant en funció de l’esperança de vida i a 

fomentar l’ocupació de les persones treballadores de més edat.  

Al llarg de l’any 2012, l’Estat espanyol ha desenvolupat determinats aspectes de la reforma del sistema de la Se-

guretat Social duta a terme l’any 2011, i ha aprovat un Pla de lluita contra el frau en matèria de Seguretat Social, 

d’acord amb el previst en el Pla nacional de reformes de l’any 2012, en el que també s’estableix com a reptes de 

futur l’elaboració d’un nou Pla d’acció per a la inclusió social (2013-2016), d’un Pla de reducció de la pobresa in-

fantil i d’un Pla integral de suport a la família.  

En l’àmbit de Catalunya, el Govern de la Generalitat i els agents socials han iniciat el procés per a l’elaboració 

d’un nou Acord estratègic per al període 2013-2015. El document base de l’Acord, que s’inspira en l’Estratègia 

Europa 2020, estableix com una de les seves línies d’actuació el desenvolupament d’un mecanisme per assegu-

rar la reparació dels efectes que els ajustos hagin pogut tenir sobre determinades polítiques de despesa i inversió 

social. En l’àmbit de la cohesió social, destaca el compromís de destinar més recursos per a dependència i po-

bresa.   
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 Així mateix, el Govern de la Generalitat està treballant amb l’Avantprojecte de llei marc de protecció social de Ca-

talunya,142 amb el qual es pretén prioritzar el manteniment de la cohesió social de Catalunya en el context actual 

de crisi econòmica. L’Avantprojecte té un objectiu doble: protegir el model d’Estat del benestar català i promouré 

polítiques d’inclusió per donar resposta a les noves necessitats socials que han sorgit com a conseqüència de la 

crisi. No obstant això, per fer sostenible aquest Estat del benestar, el Govern ha posat de manifest la necessitat 

de més corresponsabilitat en el finançament segons el nivell de renda i patrimoni de les persones. La normativa 

de la renda mínima d’inserció (RMI), actualment en revisió, la relativa als serveis socials, a la promoció de 

l’autonomia personal o una possible llei que regulés una renda garantida de ciutadania quedarien sota el parai-

gües de l’Avantprojecte de llei marc de protecció social de Catalunya. En paral·lel, el Govern està en procés 

d’elaborar un Pacte per a la lluita contra la pobresa i està ultimant un Pacte per a la infància. 

5.2. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ 

SOCIAL 

El Consell Europeu ha recomanat a l’Estat espanyol143 complementar amb mesures concretes la reforma del sis-

tema de pensions de la Seguretat Social de l’any 2011. Aquestes mesures s’han d’encaminar a fomentar 

l’ocupació de les persones treballadores de més edat i a assegurar que l’edat de jubilació vagi augmentant en 

funció de l’esperança de vida. Per la seva banda, l’Estat espanyol ha desenvolupat determinats aspectes de la re-

forma de l’any 2011 abans esmentada i ha aprovat un Pla de lluita contra el frau en matèria de Seguretat Social, 

d’acord amb el compromís adoptat en el Pla nacional de reformes d’Espanya 2012.  

L’any 2012 les pensions s’han revalorat l’1 per cent.144 Així mateix, s’ha previst que les persones perceptores de 

les pensions més baixes (pensions amb complements de mínims, pensions no contributives, pensions SOVI no 

concurrents, prestacions per infant a càrrec amb 18 o més anys d’edat i un grau de discapacitat igual o superior 

al 65 per cent i subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport) vegin la seva pensió revalorada el 

2,9%, percentatge que inclou l’1 per cent de revaloració establerta amb caràcter general per a les pensions i l’1,9 

per cent d’augment de l’IPC durant el període comprès entre el mes de novembre del 2010 i el mes de  novembre 

del 2011. 

D’altra banda, a partir de l’1 de gener del 2012, es procedeix a la integració de les persones treballadores per 

compte d’altri del règim especial agrari en el règim general145, així com a la integració progressiva de les persones 

treballadores del règim especial del treball de la llar en el règim general.146 Aquestes mesures es fonamenten en 

la recomanació del Pacte de Toledo (1995) sobre simplificació dels règims de la Seguretat Social.  

Pel que fa a les repercussions de la crisi, el col·lectiu de pensionistes ha estat el menys afectat fins al moment, tal 

i com mostra l’evolució de les taxes de risc de pobresa de les persones jubilades, que han anat a la baixa. La crisi 

ha impactat amb més intensitat entre la població en edat activa, no només per la pèrdua de llocs de treball, sinó 

també per la capacitat protectora limitada del sistema de protecció social en relació amb aquest col·lectiu.  

5.2.1. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS 

Les pensions de la Seguretat Social poden ser de caràcter contributiu o no contributiu. Tenen dret a percebre les 

pensions contributives les persones que hagin cotitzat a la Seguretat Social al llarg de la seva vida laboral d’acord 

amb la normativa vigent. D’altra banda, les pensions no contributives estan destinades a garantir la protecció 

d’aquelles persones que no poden accedir al nivell contributiu i no tenen recursos econòmics suficients.  

L’any 2012 s’han registrat un total d’1.676.319 pensions, la qual cosa suposa un increment de l’1,7% respecte 

de l’any 2011, amb un ritme de creixement similar al dels darrers anys. D’aquestes pensions, 1.620.307 són con-

tributives (el 96,7%) i 56.012 són no contributives (el 3,3%). Com en anys anteriors, s’observa un predomini de 

les pensions de jubilació, que representen el 62,6% del total.   

                                                           
142 El Consell Executiu ha aprovat la Memòria prèvia de l’Avantprojecte en la seva reunió del dia 2 d’abril del 2012.  
143 Recomanació del Consell de 10 de juliol del 2012, sobre el Programa nacional de reformes d’Espanya 2012, pel qual s’emet un Dictamen 

del Consell sobre el Programa d’estabilitat d’Espanya per a 2012-2015. DOUE de 24.07.2012. 
144 Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 

dèficit públic. BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
145 Llei 28/2011, de 22 de setembre, per la que es procedeix a la integració del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim gene-

ral de la Seguretat Social. BOE núm. 229, de 23.09.2011. 
146 Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. BOE núm. 184, de 

02.08.2011. 
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Al gràfic següent es mostra l’evolució de les pensions en l’últim decenni. Les pensions contributives no han deixat 

de créixer en aquest període i, des de l’any 2008, ho fan amb un ritme similar, entre l’1,6% i l’1,8%. En canvi, les 

pensions no contributives han disminuït des de l’any 2003, en el qual es va registrar el nombre més elevat 

d’aquestes pensions des de la seva creació. Des de l’any 2009, el ritme de disminució de les pensions no contr i-

butives s’ha anat desaccelerant, i l’any 2012 se n’ha registrat un lleuger increment del 0,2%.  

GRÀFIC V-28. Evolució de les pensions. Catalunya, 2003-2012 
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Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2003). 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

5.2.2. PENSIONS CONTRIBUTIVES 

Les pensions contributives poden ser de jubilació, viduïtat, incapacitat, orfenesa i en favor de familiars. L’any 

2012, el nombre total de pensions contributives en vigor és d’1.620.307, que suposa un increment de l’1,7% 

respecte de l’any 2011 (27.691 pensions més s’han incorporat al sistema). Aquest augment s’explica fonamen-

talment per l’evolució de les pensions de jubilació que, tot i no ser les que més creixen en termes relatius, sí que 

són les que registren un augment més important en termes absoluts ( 23.083 pensions més l’any 2011), atès 

que suposen la majoria de les pensions contributives, el 62,8%. D’altra banda, les pensions d’incapacitat i les 

pensions en favor de familiars registren evolucions negatives l’any 2012.   

L’any 2012, la distribució de les pensions contributives segons el sexe mostra que el percentatge de dones per-

ceptores (el 55%) és lleugerament superior al d’homes.147 Segons la classe de pensió, el 79,6% de les pensions 

percebudes pels homes són de jubilació, mentre que les de viduïtat representen només el 4,4%; en el cas de les 

dones, aquests percentatges són del 49,1%i del 44,1%, respectivament. A més, les dones estan menys represen-

tades entre les persones perceptores de pensions substitutives de salaris o rendes; en aquest sentit, el 43% de 

les pensions de jubilació i el 43,7% de les pensions d’incapacitat permanent són de titularitat femenina. En canvi, 

el 91,8% de les pensions de viduïtat són percebudes per dones. Tal com s’ha comentat en anteriors edicions 

d’aquesta Memòria, aquesta situació reflecteix la diferent trajectòria laboral de les dones respecte dels homes 

que perceben una pensió contributiva actualment. No obstant això, s’observa un augment progressiu, encara que 

lent, de pensions de jubilació i incapacitat de titularitat femenina, tendència que indica una participació més ple-

na de les dones en el mercat de treball; en aquest sentit, si es comparen els percentatges de participació femeni-

na de l’any 2002 en les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent, s’observa que aquests eren inferiors als 

de l’any 2012 (el 40% front al 43%, en el cas de la jubilació, i el 41,7% front al 43,7%, en el cas de la incapacitat 

permanent).    

Les pensions contributives també es poden classificar segons el seu règim: el règim general, en el qual s’han in-

tegrat les persones treballadores del règim especial agrari amb efectes des de l’1 de gener del 2012; el règim es-

pecial del treball autònom; el règim especial del treball del mar; el règim especial de la mineria del carbó; i el rè-

                                                           
147 Cal assenyalar que una persona pot ser beneficiària de més d’una pensió, situació que s’associa fonamentalment a la pensió de viduïtat, 

percebuda majoritàriament per dones. 
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 gim especial del treball de la llar. També es distingeixen les pensions del SOVI,148 com a sistema residual, i les 

pensions d’accidents de treball i malalties professionals, que recullen les pensions derivades d’aquestes contin-

gències amb independència del règim al que estigués afiliada la persona causant.  

L’any 2012, les pensions del règim general són les més nombroses, atès que representen el 70% del total; també 

són les que més creixen respecte de l’any 2011 (el 4,5%), amb un percentatge de creixement superior al dels 

anys anteriors. Les següents més nombroses són les pensions del règim especial del treball autònom, que supo-

sen el 18,2% respecte del total, i que registren un creixement de l’1,8% respecte de l’any 2011. D’altra banda, les 

pensions de la resta de règims registren evolucions negatives en termes interanuals, amb excepció de les que 

pertanyen al règim d’accidents de treball, que registren un augment de cinc pensions respecte de l’any 2011. Les 

pensions que més disminueixen en termes relatius són les del règim de la mineria del carbó, seguint la tendència 

dels anys anteriors. Aquesta situació reflecteix el canvi en la composició de l’ocupació a Catalunya, atès que si es 

compara la participació que l’any 2002 tenien els diferents règims sobre el total de pensions amb la de l’any 

2012, s’observa l’increment del règim general, que del 65,5% passa al 70%, i del règim especial del treball autò-

nom, que passa del 13,1% al 18,2%, així com una reducció del pes de la resta de règims. També cal tenir en 

compte la integració progressiva dels règims especials del sistema al règim general i al règim del treball autònom.     

TAULA V-76. Pensions contributives segons la classe de pensió i el règim de cotització a la Seguretat Social. 

Catalunya, 2011-2012 

  

2012 Pes 
Variació absoluta 

2011-2012 

Variació relativa 2011-

2012 

Total 1.620.307 100,0 27.691 1,7 

Classe         

Jubilació 1.017.899 62,8 23.083 2,3 

Viduïtat 391.662 24,2 2.021 0,5 

Incapacitat 168.262 10,4 -530 -0,3 

Orfenesa 41.026 2,5 3.229 8,5 

Favor familiars 1.458 0,1 -112 -7,1 

Règim         

General 1.133.841 70,0 48.665 4,5 

Especial treball autònom 294.687 18,2 5.291 1,8 

Especial treball del mar 8.240 0,5 -131 -1,6 

Especial mineria del carbó 2.874 0,2 -138 -4,6 

Especial treball de la llar 34.095 2,1 -669 -1,9 

Accidents de treball 29.022 1,8 5 0,0 

Malalties professionals  4.848 0,3 -80 -1,6 

SOVI 112.700 7,0 -2.975 -2,6 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

La quantia de les pensions contributives ve determinada en funció de les cotitzacions efectuades, tenint en comp-

te les quanties mínimes i màximes de les pensions establertes amb caràcter anual per la Llei de pressupostos 

generals de l’Estat. Si la quantia d’una pensió és inferior a la mínima, s’incrementa amb el complement per a mí-

nims corresponent. Des de l’any 2005, la quantia de les pensions mínimes s’ha incrementat anualment per sobre 

de la revaloració general. 

                                                           
148 L’Assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI, en les seves sigles en castellà) inclou les pensions percebudes per aquelles perso-

nes que, abans de l’1 de gener del 1967, data d’extinció d’aquest règim, tinguessin cobert el període de cotització exigit en el SOVI o, en el 

seu defecte, haguessin figurat afiliades amb anterioritat a l’any 1940 a l’extingit règim del Retir obrer obligatori, sempre que les persones inte-

ressades no tinguin dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social, amb excepció de les pensions 

de viduïtat de les que puguin ser beneficiàries.  
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Mitjançant el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre,149 s’ha establert una revaloració de les pensions de 

l’1 per cent per a l’any 2012. Així mateix, s’ha previst que les persones perceptores de complement per a m ínims 

rebin una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda al llarg del 2011 i la que hagués corres-

post si s’hagués aplicat a les quanties mínimes d’aquestes pensions l’increment del 2,9 per cent, corresponent a 

l’IPC real en el període comprès entre el mes de novembre del 2010 i el mes de novembre del 2011. Aquesta 

previsió també s’estableix que sigui d’aplicació a les pensions del SOVI no concurrents.   

D’altra banda, l’evolució de la quantia mitjana de les pensions contributives respon a diversos factors, entre els 

quals destaquen la revaloració que, en el seu cas, s’efectuï anualment i, sobretot, l’efecte substitució derivat de la 

renovació del col·lectiu pensionista, atès que la quantia de les noves altes supera la de les baixes. 

Tenint en compte les consideracions anteriors, l’any 2012 la quantia mitjana de les pensions contributives a Cata-

lunya se situa en els 865,19 euros mensuals, que suposa un increment del 3,2% respecte de l’any anterior, una 

variació molt similar a la registrada l’any 2011, que va ser del 3,3%, però inferior a la registrada en anys anteriors. 

L’increment del 3,2% de les pensions contributives l’any 2012 és superior a l’IPC registrat a Catalunya en 0,3 

punts percentuals.150 Així mateix, si s’analitza l’evolució de la quantia mitjana de les pensions a Catalunya en 

l’últim decenni (2002-2012) en relació amb l’IPC, s’observa que el creixement acumulat de la quantia de les pen-

sions ha estat superior al registrat per l’IPC en aquest període.151   

Segons la classe de pensió, l’any 2012 les quanties mitjanes més elevades corresponen a la jubilació (971,04 

euros al mes) i a la incapacitat permanent (955,29 euros al mes), mentre que les més baixes corresponen a 

l’orfenesa (359,50 euros mensuals) i a la pensió en favor de familiars (490,04 euros mensuals); la pensió de v i-

duïtat se situa en els 605,77 euros mensuals. Les quanties mitjanes que més creixen respecte de l’any 2011 són 

les de les pensions de jubilació i en favor de familiars (el 3,5% en ambdós casos). 

Segons el règim de cotització, les quanties mitjanes més elevades són les del règim especial de la mineria del 

carbó i les del règim de malalties professionals (1.110,36 i 1.076,41 euros mensuals, respectivament), seguides 

de les del règim general (989,30 euros mensuals); d’altra banda, les pensions més baixes són les del SOVI 

(378,62 euros mensuals), les del règim especial del treball de la llar (485,24 euros mensuals) i les del règim es-

pecial del treball autònom (598,71 euros mensuals). La quantia mitjana que ha registrat un creixement més ele-

vat respecte de l’any 2011 ha estat la de les pensions del règim especial del treball autònom (el 3,5%).  

Si es considera el sexe de les persones beneficiàries, s’observa que l’any 2012 les dones perceben una pensió 

mitjana mensual de 652,27 euros, que equival al 57,9% de la pensió mitjana dels homes. Aquesta diferència 

s’explica sobretot per la menor presència de les dones com a beneficiàries de pensions de jubilació i 

d’incapacitat, que són les de quantia mitjana més elevada. La diferència més gran entre sexes s’observa en les 

pensions de jubilació, en què els homes perceben una mitjana mensual de 532 euros més que les dones, atès 

que aquestes pensions són el reflex de la trajectòria laboral, amb més interrupcions i amb salaris més baixos en 

el cas de les dones. D’altra banda, les dones només perceben quanties superiors a les dels homes en el cas de 

les pensions de viduïtat i d’orfenesa, però, de fet, aquestes dues pensions no són d’una quantia massa elevada, 

sobretot les d’orfenesa.  

Si es consideren els règims de cotització, s’observa que les dones només perceben una quantia mitjana superior 

en el cas del règim especial del treball de la llar, un règim ja de per sí amb unes quanties de les pensions baixes. 

Les diferències més grans entre sexes corresponen als règims especials de la mineria del carbó i del treball del 

mar, en els quals els homes perceben una mitjana mensual de 862 euros i de 638 euros més que les dones, res-

pectivament. A més, les dones es concentren en determinats règims especials amb quanties de les pensions més 

baixes que el règim general, com ara el SOVI, el règim especial del treball a la llar i el del treball autònom. 

Com a conseqüència, les dones perceben amb major mesura que els homes pensions que requereixen d’un com-

plement de mínims per no assolir la quantia mínima establerta legalment.    

  

 

                                                           
149 Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 

dèficit públic. BOE núm. 315, de 31.12.2011.  
150 Mitjana de l’IPC de l’any 2012.  
151 Evolució de la mitjana de l’IPC de cada any.  
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TAULA V-77. Quantia mitjana de les pensions contributives segons la classe de pensió, el règim de cotització i 

el sexe. Catalunya, 2011-2012 

  

2012 
% sobre la pensió 

mitjana total 

Variació relativa 

2011-2012 

2012 

Homes  Dones 

Total 865,19 100,0 3,2 1.125,70 652,27 

Classe           

Jubilació 971,04 112,2 3,5 1.199,89 667,98 

Viduïtat 605,77 70,0 2,5 452,21 619,44 

Incapacitat 955,29 110,4 2,5 1.077,24 798,26 

Orfenesa 359,50 41,6 1,2 358,22 360,95 

Favor familiars 490,04 56,6 3,5 493,32 489,22 

Règim           

General 989,30 114,3 1,9 1.233,42 749,56 

Especial treball autònom 598,71 69,2 3,5 721,48 504,64 

Especial treball del mar 986,07 114,0 2,7 1.251,52 613,45 

Especial mineria del carbó 1.110,36 128,3 2,3 1.543,78 674,53 

Especial treball de la llar 485,24 56,1 1,9 328,85 499,17 

Accidents de treball 964,29 111,5 2,4 1.084,97 782,00 

Malalties professionals  1.076,41 124,4 2,8 1.316,92 841,01 

SOVI 378,62 43,8 2,2 382,47 378,24 
Unitats: euros mensuals i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Pel que fa a la distribució de les pensions contributives per trams de quantia, es continua amb la tendència de 

disminució del nombre de pensions inferiors als 500 euros, que l’any 2012 suposen el 25,2% del total, front al 

26,1% de l’any 2011 i el 64,9% de l’any 2002. L’any 2012, la majoria de les pensions són d’una quantia d’entre 

500 i 1.000 euros (el 45,3%), i les pensions de més de 1.000 euros suposen el 29,5% del total, front al 28% de 

l’any 2011 i el 6,9% de l’any 2002. Aquesta tendència es deu sobretot a l’efecte de les noves altes de pensions, 

de major quantia que les baixes. 

Si es fa una anàlisi més detallada dels trams de quantia, s’observa que la majoria de les pensions tenen una 

quantia inferior als 800 euros (el 61,1%) i que més de la meitat de les pensions (el 53,3%) són de menys de 700 

euros. La concentració més elevada de pensions (el 21,3%) es troba en el tram comprès entre els 600 i els 800 

euros. A partir dels 800 euros el nombre de pensions es va reduint progressivament fins que, a partir dels 2000 

euros, el percentatge de pensions és del 6,1%; no obstant això, aquest darrer percentatge ha augmentat respecte 

de l’any 2011, en què va ser del 5,4%.  
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GRÀFIC V-29. Distribució de les pensions contributives per trams de quantia. Catalunya, 2012    
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Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

5.2.3. PENSIONS NO CONTRIBUTIVES 

Les pensions no contributives estan destinades a pal·liar la situació precària de determinats col·lectius que, per 

discapacitat o edat, no tenen ingressos o els tenen insuficients, i que no poden accedir al sistema contributiu per 

manca o insuficiència de cotitzacions. Segons la contingència protegida, poden ser de jubilació o invalidesa.  

L’any 2012 el nombre de pensions no contributives a Catalunya és de 56.012, de les quals 31.224 són de jubila-

ció (el 55,7%) i 24.788 són d’invalidesa (el 44,3%) . Tal com s’ha comentat en l’apartat sobre evolució de les 

pensions, les pensions no contributives no han deixat de disminuir en el darrer decenni, si bé des de l’any 2009 el 

ritme de disminució s’ha anat desaccelerant i l’any 2012 s’ha registrat un lleuger augment d’aquestes pens ions 

respecte de l’any 2011 (el 0,2%), el qual és fruit fonamentalment de l’increment interanual de les pensions 

d’invalidesa (de l’1,3%), atès que les pensions de jubilació continuen amb la tendència a disminuir, que sempre 

ha estat més acusada que la registrada en el cas de les pensions d’invalidesa al llarg del darrer decenni.  

GRÀFIC V-30. Evolució de les pensions no contributives per classe de pensió. Catalunya, 2003-2012 
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Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2003). 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 
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D’acord amb l’IMSERSO, la majoria de les persones perceptores d’una pensió no contributiva l’any 2012 a Cata-

lunya són dones (el 66,4%), circumstància que ve donada per la majoria femenina en les pensions no contributi-

ves de jubilació, en les que el 78,2% de les persones perceptores són dones. Aquest percentatge tan elevat és 

conseqüència de la relació de les dones amb el mercat de treball, amb unes carreres laborals que no reuneixen 

els requisits per generar una pensió de caràcter contributiu. En el cas de les pensions no contributives 

d’invalidesa, el percentatge de dones sobre el total és del 52,6%.   

Respecte de la jubilació no contributiva, la majoria de les persones perceptores tenen entre 70 i 79 anys (el 

49,4%). D’altra banda, les dones són majoria en tots els trams d’edat, sobretot a partir dels 80 anys; en concret, 

suposen el 85,1% de les persones perceptores d’aquesta pensió de més de 84 anys.  

En el cas de les pensions no contributives d’invalidesa, la majoria de les persones perceptores (el 61,6%) tenen 

entre 40 i 59 anys i la franja d’edat amb el percentatge més elevat de les mateixes (el 32,3%) és la que engloba 

les persones perceptores que tenen entre 40 i 49 anys. Pel que fa a la distribució per sexes segons el tram 

d’edat, s’observa que els homes són majoria fins als 49 anys i que, a partir d’aquesta edat, les dones superen els 

homes com a perceptores d’aquesta pensió.  

GRÀFIC V-31. Perfil de les persones perceptores de pensions no contributives segons la classe de pensió. Cata-

lunya, 2012 

Perfil de les persones perceptores de pensions no con-

tributives de jubilació. Catalunya, 2012 

Perfil de les persones beneficiàries de pensions no con-

tributives d’invalidesa. Catalunya, 2012 
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Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’IMSERSO. 

945

2.611

4.085

2.992

1.095

647

1.954

3.903
4.258

2.265

18-29 30-39 40-49 50-59 60-64

Homes Dones

 
Unitats: nombre absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’IMSERSO. 

 

Pel que fa a la quantia de les pensions no contributives, el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de me-

sures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic i la Llei 2/2012, 

de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012152, estableixen l’import anual de la quantia 

bàsica de les pensions no contributives per a l’any 2012, que queda fixat en els 5.007,80 euros anuals (357,70 

euros mensuals). Aquest import suposa una revaloració del 2,9%, percentatge que inclou l’1 per cent de revalora-

ció establerta amb caràcter general per a les pensions al Reial decret llei 20/2011, esmentat anteriorment, i la 

desviació del l’1,9 per cent de l’IPC previst durant el període comprès entre el mes de novembre del 2010 i el 

mes de  novembre del 2011.  

També s’estableix, per a l’any 2012, un complement de pensió per a aquelles persones perceptores de pens ions 

no contributives que acreditin fefaentment que no tenen habitatge en propietat i que resideixen de forma habitual 

en un habitatge de lloguer en qualitat de persona titular del contracte, sempre que no tinguin relació de parentiu 

amb la persona propietària de l’habitatge fins al tercer grau. Aquest complement queda fixat en els 525 euros 

anuals.  

                                                           
152 BOE núm. 315, de 31.12.2011, i BOE núm. 156, de 30.06.2012, respectivament. Per a més informació, vegeu l’apartat sobre normativa 

en matèria de protecció social d’aquesta Memòria.  
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Així mateix, quan la persona beneficiària de la pensió no contributiva d’invalidesa està afectada per un grau de 

discapacitat igual o superior al 75 per cent i necessita l’ajut d’una altra persona per realitzar els actes essencials 

de la vida, té dret a un complement equivalent al 50 per cent de la quantia de la pensió establerta amb caràcter 

anual (2.503,90 euros anuals). 

Finalment, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, estableix una prestació 

de dret subjectiu per complementar les pensions no contributives de jubilació i invalidesa. La quantia màxima 

d’aquest complement per a l’any 2012 és de 104,33 euros mensuals. A desembre del 2012, el nombre de per-

sones beneficiàries d’aquest complement és de 40.853, el 68,9% de les quals són dones. Respecte de l’any 

2011, les persones beneficiàries han disminuït l’1,6%.    

Cal assenyalar que la quantia que té reconeguda cada persona perceptora és variable i es determina a partir de 

la quantia bàsica establerta anualment, en funció del nombre de pensions no contributives existents en una ma-

teixa unitat econòmica, dels ingressos computables i del nombre de persones que integren la unitat econòmica 

de convivència, sense que l’import resultant pugui ser inferior al 25 per cent de la quantia bàsica abans esmen-

tada. 

Tenint en compte les consideracions anteriors, la quantia mitjana mensual de les pensions no contributives a Ca-

talunya l’any 2012 se situa en els 357,49 euros mensuals, el 3,9% més que l’any 2011. Segons la classe de pen-

sió, la quantia mitjana de la pensió d’invalidesa (386,64 euros) és superior a la de la pensió de jubilació (334,33 

euros); en concret, és superior en el 15,6%, un percentatge més elevat al registrat l’any 2011, que va ser del 

14,9%. Aquesta superioritat s’explica, entre altres motius, perquè algunes persones beneficiàries de la pensió 

d’invalidesa tenen dret a l’increment del 50 per cent per necessitat de l’ajut d’una altra persona. D’altra banda, 

l’increment registrat per les pensions d’invalidesa i de jubilació respecte de l’any 2011 és del 4,2% i del 3,5%, 

respectivament. Ambdós percentatges són superiors a l’augment aplicat a les pensions no contributives en con-

cepte de revaloració (el 2,9%).  

Si es posa en relació la quantia mitjana mensual amb la quantia bàsica de les pensions no contributives l’any 

2012, s’observa que la primera és lleugerament inferior a la segona (357,49 euros front a 357,70 euros). Segons 

la classe de pensió, la pensió de jubilació és inferior a la quantia bàsica, mentre que la pensió d’invalidesa és su-

perior respecte d’aquesta quantia bàsica, seguint la tendència dels anys anteriors, tal com s’observa a la taula 

següent. 

TAULA V-78. Quantia bàsica vigent i quantia mitjana mensual de les pensions no contributives segons la clas-

se de pensió. Catalunya,  2005-2012      

  Bàsica Total Jubilació Invalidesa 

2005 288,8 279,5 262,8 301,7 

2006 301,6 290,3 273,1 313,0 

2007 312,4 298,7 280,5 322,5 

2008 328,4 319,8 300,4 345,2 

2009 336,3 326,3 305,4 353,2 

2010 339,7 330,2 309,8 356,4 

2011 343,1 344,1 323,0 371,1 

2012 357,7 357,5 334,3 386,6 
Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’IMSERSO. 

5.2.4. ALTRES PRESTACIONS 

En aquest epígraf es descriu l’evolució de les prestacions de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i la lac-

tància natural i la incapacitat temporal, totes de caràcter contributiu. També s’analitza la prestació econòmica 

familiar per fill/a o menor a càrrec, de caràcter no contributiu. Pel que fa a l’àmbit autonòmic, es descriu 

l’evolució de les prestacions econòmiques que preveu el sistema públic de serveis socials. 
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 5.2.4.1. ÀMBIT ESTATAL 

Maternitat i paternitat 

La prestació per maternitat protegeix la situació de suspensió del contracte de treball en els supòsits de naixe-

ment d’un fill/a, d’adopció i d’acolliment. També té la consideració de situació protegida la constitució de tutela 

sobre la persona menor, quan la persona que ostenta la tutoria sigui un familiar que, d’acord amb la legislació ci-

vil, no pugui adoptar la persona menor d’edat. 

La quantia de la prestació equival al 100 per cent de la base reguladora per contingències comunes. En cas de 

part, les treballadores que reuneixin tots els requisits per accedir a la prestació de maternitat, excepte el període 

mínim de cotització, tindran dret a un subsidi no contributiu durant els 42 dies naturals següents al part, en una 

quantia equivalent al 100 per cent de l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples) vigent en cada mo-

ment, excepte que la base reguladora sigui de quantia inferior.   

L’any 2012 s’han gestionat a Catalunya un total de 52.668 prestacions de maternitat, que suposen el 17,6% de 

les gestionades en l’àmbit de l’Estat. D’aquestes 52.668 prestacions de maternitat, 125 corresponen a la mater-

nitat no contributiva.  

Seguint amb la tendència d’anys anteriors, i en consonància amb l’evolució de l’ocupació, les prestacions de ma-

ternitat disminueixen l’any 2012 respecte de l’any anterior (el 8,1%), un descens superior al registrat l’any 2011, 

que va ser del 2,6%. Aquest descens ha afectat tant les prestacions percebudes per la mare com les percebudes 

pel pare, però en major mesura aquestes últimes, que disminueixen el 20,8% en termes interanuals.  

D’altra banda, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes, crea el permís i la pres-

tació per paternitat, amb una duració inicial de tretze dies i, posteriorment, la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, preveu 

l’ampliació del permís a quatre setmanes ininterrompudes. Aquesta ampliació que, en principi, estava previst que 

entrés en vigor l’1 de gener del 2011, ha quedat posposada fins a l’1 de gener del 2013.153 La quantia d’aquesta 

prestació equival al 100 per cent de la base reguladora per contingències comunes.    

L’any 2012 s’han gestionat a Catalunya 46.496 prestacions de paternitat. En consonància amb l’evolució de 

l’ocupació, aquesta xifra suposa un descens del 9,1% respecte de l’any anterior, un percentatge superior al regis-

trat l’any 2011, que va ser del 3,2%. Les prestacions percebudes pels pares catalans han suposat el 8,9% del to-

tal estatal. Seguint la tendència dels anys anteriors, Catalunya ha estat la comunitat autònoma en la que més 

prestacions de paternitat s’han registrat l’any 2012, seguida de Madrid (40.744 prestacions) i d’Andalusia 

(37.973).   

TAULA V-79. Evolució de les prestacions de maternitat i paternitat. Catalunya, 2011-20121 

Maternitat Paternitat 

2012 2011-2012 % 2011-2012 
2012 

2011-

2012 

% 2011-

2012 Total Mare  Pare Total Mare  Pare Total Mare  Pare 

52.668 51.837 831 -4.676 -4.503 -173 -8,1 -8,7 -20,8 46.496 -4.678 -9,1 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

(1) Gener-desembre 2011/2012. 

Font: elaboració pròpia partir de l’INSS. 

 

Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural 

La prestació de risc durant l’embaràs es crea mitjançant la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la 

conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, i protegeix la situació de suspensió del con-

tracte de treball en els supòsits en què, havent de canviar la dona embarassada de lloc de treball per un altre 

compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulta tècnicament o objectivament possible o no es pot exigir rao-

                                                           
153 Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012. BOE núm. 156, de 30.06.2102. D’altra banda, La Llei 

17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 (BOE núm. 312, de 28.12.2012), torna a suspendre 

l’ampliació de la duració del permís de paternitat fins a l’1 de gener del 2014.  
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nablement per motius justificats. Aquesta prestació té naturalesa de prestació derivada de contingències profes-

sionals. D’altra banda, des de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes, la prestació econòmica de risc durant l’embaràs s’estén també als supòsits de risc durant la lac-

tància natural, que també té naturalesa de prestació derivada de contingències professionals. La quantia 

d’ambdues prestacions equival al 100 per cent de la base reguladora per contingències professionals.  

A la taula següent s’observa, respecte de les dues prestacions, la mitjana mensual de processos iniciats154 durant 

l’any 2012, dels processos en vigor al final del 2012 i de la duració mitjana dels processos en alta155 en l’any es-

mentat, així com l’evolució d’aquests indicadors respecte de l’any 2011. Les dades es refereixen a l’agregat del 

sistema, que inclou les dades de l’INSS, l’ISM i les MATEPSS.   

En relació amb la prestació de risc durant l’embaràs, la mitjana mensual de processos iniciats l’any 2012 per les 

treballadores per compte d’altri (586,6) és superior als iniciats per les treballadores autònomes i de la llar (13,9).  

En ambdós casos, la mitjana mensual de processos iniciats l’any 2012 ha augmentat respecte de l’any anterior. 

D’altra banda, la duració mitjana dels processos és superior en el cas de les treballadores per compte d’altri que 

en el cas de les treballadores autònomes i de la llar i ha disminuït respecte de les primeres. 

Pel que fa a la prestació de risc durant la lactància natural, les xifres són bastant més baixes que les comentades 

anteriorment en relació amb la prestació de risc durant l’embaràs pel que fa al nombre de processos. No obstant 

això, la duració mitjana dels processos és més elevada en el cas de la prestació de risc durant la lactància natu-

ral.     

TAULA V-80. Prestació de risc durant l’embaràs i prestació de risc durant la lactància natural. Nombre de pro-

cessos i duració mitjana.1 Catalunya 2011-2012   

 
 

Unitats: nombres absoluts i percentatges.  

(1) Agregat del sistema: dades de l’INSS, ISM i MATEPSS. 

(2) Inclou les dades corresponents a les treballadores enquadrades en el règim general i en els règims especials agrari, del mar i de la mineria 

del carbó.  

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS.  

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu 

Amb la finalitat d’ampliar l’acció protectora de la Seguretat Social, la prestació per cura de menors afectats per 

càncer o una altra malaltia greu s’incorpora a l’ordenament jurídic de la protecció social des de 1 de gener del 

2011, mitjançant la Llei 39/2010, de 22 de desembre,156 que afegeix el nou article 135 quater al text refós de la 

                                                           
154 Es calcula dividint el nombre de processos iniciats durant l’any, entre el nombre de mesos que inclogui el període considerat. 
155 Fa referència a la duració, en dies, dels processos dels que s’ha registrat l’alta. Es calcula dividint el nombre total de dies de baixa dels 

processos l’alta dels quals és coneguda i s’ha produït al llarg de l’any, entre el nombre total dels processos esmentats. 
156 Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011. BOE núm. 311, de 23.12.2010. 
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 Llei general de la Seguretat Social.157 El Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, conté les normes per a 

l’aplicació i el desenvolupament de la prestació.158  

Aquesta prestació es reconeix als progenitors, adoptants o acollidors, de caràcter preadoptiu o permanent, que 

redueixen la seva jornada de treball per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu que re-

quereixi ingrés hospitalari de llarga duració, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la mala l-

tia, acreditat per l’informe del Servei Públic de Salut o l’òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma 

corresponent.  

S’estableixen els requisits següents: ambdós progenitors, adoptants o acollidors han d’estar treballant o realitzant 

una activitat de caràcter professional; la persona beneficiària ha de reduir la seva jornada de treball, almenys, el 

50 per cent de la seva duració, amb la finalitat que es dediqui a la cura directa, contínua i permanent del menor; 

la persona beneficiària ha d’estar afiliada i en alta i acreditar uns períodes mínims de cotització en funció de la 

seva edat en la data d’inici de la reducció de la jornada.  

La prestació econòmica equival al 100 per cent de la base reguladora equivalent a l’establerta per a la prestació 

d’incapacitat temporal, derivada de contingències professionals, i en proporció a la reducció que experimenti la 

jornada de treball. La prestació es reconeix per un període inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos me-

sos en el cas que subsisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del menor i, com a màxim, fins 

que aquest compleixi els 18 anys. 

A la taula següent es mostren les primeres dades sobre aquesta prestació, corresponents a l’any 2012. S’observa 

que s’han iniciat 209 processos al llarg de l’any 2012, el qual ha acabat amb 223 processos vigents, circumstàn-

cia que es pot explicar per la suma dels processos que es van iniciar l’any 2011, any en el qual va entrar en vigor 

la prestació. La duració mitjana dels processos iniciats l’any 2012 és de 147,3 dies; per tant, la majoria dels pro-

cessos s’han prorrogat una vegada esgotat el mes que es reconeix com a període inicial de la prestació. En con-

sonància amb el pes de l’afiliació en cadascun dels règims de la Seguretat Social, és en el règim general en el 

que s’han iniciat més processos (193). La duració mitjana dels processos és lleugerament superior en el cas del 

règim general (148 dies) que en el règim del treball autònom (141,8).   

TAULA V-81. Nombre i duració mitjana dels processos de cura de menors afectats per càncer o una altre ma-

laltia greu segons el règim de cotització1. Catalunya, 20122 

  

Nombre de processos iniciats 

en el període 

Nombre de processos en vi-

gor al final del període 

Duració mitjana de proces-

sos finalitzats en el període 

Total 209 223 147,3 

Règim general 193 196 148,0 

Règim treball autònom 16 27 141,8 
Unitats: nombre de processos i dies. 

(1) Els règims especials del mar i de la mineria del carbó no s’han incorporat a la taula perquè no s’ha iniciat cap procés en aquests règims a 

Catalunya.  

(2) Acumulat al mes de desembre. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Incapacitat temporal 

La prestació per incapacitat temporal cobreix la situació de manca d’ingressos que es produeix quan les persones 

treballadores es troben impedides temporalment per treballar com a conseqüència d’una malaltia comuna o pro-

fessional o d’un accident, sigui o no de treball, mentre reben assistència sanitària de la Seguretat Social. També 

poden ser causa d’incapacitat temporal els períodes d’observació derivats de malaltia professional, que siguin 

necessaris per a l’estudi i el diagnòstic de la malaltia, sempre que es prescrigui la baixa en el treball durant els 

períodes esmentats.  

La quantia de la prestació resulta d’aplicar un percentatge a la base reguladora corresponent: en el cas de malal-

tia comuna o accident no laboral, el 60 per cent des del quart dia de la baixa mèdica fins al vintè, i el 75 per cent 

                                                           
157 Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social. BOE núm. 154, de 

29.06.1994. 
158 Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econò-

mica per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. BOE núm. 182, de 30.07.2011.  
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des del dia 21 en endavant. En el cas de malaltia professional o accident laboral, s’aplica el 75 per cent des del 

dia següent al de la baixa mèdica.  

Les prestacions per incapacitat temporal, en funció del fet causant, poden ser per contingències comunes,159 per 

contingències professionals160 o per contingències del treball autònom i del treball de la llar.161 A continuació, 

s’analitzen una sèrie d’indicadors en relació amb aquesta prestació: la mitjana mensual de processos iniciats en 

el període, els processos en vigor al final del període, la incidència, la prevalença i la duració mitjana dels proces-

sos. Les dades es refereixen a l’agregat del sistema (INSS, ISM i MATEPSS). 

L’any 2102, s’observa que el nombre de processos d’incapacitat temporal per contingències comunes és bastant 

més elevat en relació amb els processos per altres tipus de contingència; no obstant això, la durada mitjana dels 

processos és bastant més elevada en el cas de les contingències del treball autònom i de la llar. D’altra banda, la 

incidència i prevalença de les contingències professionals són menors que les que es registren en el cas de les 

contingències del treball autònom i de la llar i, sobretot, de les contingències comunes. 

Respecte de l’any 2011, i analitzant l’evolució dels indicadors relatius a la incapacitat temporal, es pot afirmar 

que tant el nombre de processos com la seva duració mitjana ha disminuït, excepte en el cas de la duració mitja-

na dels processos per contingències professionals. La disminució del nombre de processos ja es va produir l’any 

2011, però l’any 2012 ho ha fet amb més intensitat. Aquesta evolució pot ser conseqüència, tant de l’aprovació 

de diverses mesures per a la millora de la gestió de la prestació i l’augment del control dels processos, com de la 

situació de l’ocupació, amb una disminució del nombre de persones treballadores protegides per a les diferents 

contingències.    

TAULA V-82. Indicadors d’incapacitat temporal segons el tipus de contingència. Agregat del sistema. Catalu-

nya, 2011-20121 

  

Mitjana mensual 

de processos 

Processos en vi-

gor al final del 

període 

Incidència Prevalença Duració mitjana 

Comunes 

2011 70.028 61.336 26,6 23,8 32,5 

2012 63.637 51.957 24,4 20,1 30,3 

2011-2012(%) -9,1 -15,3 … … -6,8 

Professionals 

2011 9.338 7.589 3,7 3,1 31,9 

2012 7.717 6.577 3,1 2,7 33,7 

2011-2012(%) -17 -13 … … 5,6 

Treball autònom i llar  

2011 5.982 17.079 10,2 29,4 94,4 

2012 5.258 14.545 9,8 28,2 92,9 

2011-2012(%) -12 -15 … … -1,6 
Unitats: nombre de processos, dies, incidència (mitjana mensual de processos iniciats en el període per cada 1.000 persones protegides), 

prevalença (nombre de processos vigents a finals d’any per cada 1.000 persones protegides). 

(1) Acumulat del mes de desembre. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Prestació econòmica familiar per fill/a o menor a càrrec 

Aquesta prestació, de naturalesa no contributiva, consisteix en una assignació econòmica que es reconeix per ca-

da fill/a o menor a càrrec de menys de 18 anys, quan els ingressos familiars no superin la quantia que s’estableix 

                                                           
159 Inclou les dades relatives als processos que tinguin com a fet causant una malaltia comuna o accident no laboral de les persones treba-

lladores del règim general, així com dels règims especials del mar i de la mineria del carbó. Inclou les dades referents a les persones desocu-

pades. 
160 Inclou les dades relatives als processos que tinguin com a fet causant un accident de treball o malaltia professional de les persones treba-

lladores del règim general, així com dels règims especials del mar i de la mineria del carbó. 
161 Inclou les dades dels processos que tinguin com a fet causant una malaltia comuna o un accident no laboral de les persones treballadores 

dels règims especials del treball autònom i del treball de la llar. 
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 anualment, o bé més gran de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65 per cent, sense que en aquest 

cas s’exigeixi límit d’ingressos.  

Aquesta prestació, de naturalesa no contributiva, consisteix en una assignació econòmica que es reconeix per ca-

da fill/a o menor a càrrec de menys de 18 anys, quan els ingressos familiars no superin la quantia que s’estableix 

anualment, o bé més gran de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65 per cent, sense que en aquest 

cas s’exigeixi límit d’ingressos.  

La quantia d’aquesta prestació per a l’any 2012 és la següent (en còmput anual):162 291 euros, si el fill/a o me-

nor acollit té menys de 18 anys i no té cap discapacitat. En els casos en què el fill/a o menor a càrrec té la condi-

ció de persona amb discapacitat la quantia anual de la prestació és la següent: a) 1.000 euros, quan el fill/a o 

menor acollit té un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent; b) 4.292,40 euros, quan el fill/a a càrrec 

té més de 18 anys i està afectat per una discapacitat igual o superior al 65 per cent; c) 6.439,20 euros, quan el 

fill/a a càrrec té més de 18 anys, està afectat per una discapacitat de grau igual o superior al 75 per cent i, com a 

conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti el concurs d’una altra persona per realitzar els ac-

tes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.  

El nombre d’aquestes prestacions a Catalunya l’any 2012 ha estat de 169.520, el 3,3% més respecte de l’any 

2011, un increment inferior al registrat els anys anteriors. El nombre d’aquestes prestacions a Catalunya suposa 

el 19,6% del total estatal. Seguint la tendència dels anys anteriors, la majoria d’aquestes prestacions són per a 

fills/es o menors a càrrec de menys de 18 anys sense discapacitat, que l’any 2012 suposen el 76,6% del total de 

prestacions. D’altra banda, el 13,2% de les prestacions han estat atorgades per fills/es de 18 i més anys amb 

discapacitat.  

TAULA V-83. Prestacions familiars per fill/a o menor a càrrec per grau de discapacitat. Catalunya, 2012 

Causants menors de 18 anys Causants amb 18 o més anys 

<18 sense disca-

pacitat 

<18 amb disca-

pacitat ≥33% 
Total causants <18  

≥18 amb disca-

pacitat ≥65% 

≥18 amb disca-

pacitat ≥75% 
Total causants ≥ 18  

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre  % 

129.854 76,6 17.353 10,2 147.207 86,8 13.958 8,2 8.355 4,9 22.313 13,2 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

 

5.2.4.2. ÀMBIT AUTONÒMIC 

El sistema públic de serveis socials preveu una sèrie de prestacions de caràcter econòmic, que poden ser de dret 

subjectiu, de dret de concurrència i prestacions econòmiques d’urgència social. En aquest apartat s’analitzen les 

prestacions socials de caràcter econòmic derivades de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, així com les prestacions 

econòmiques a les famílies amb infants a càrrec que atorga la Generalitat de Catalunya. Altres prestacions eco-

nòmiques previstes pel sistema públic de serveis socials, com ara les pensions no contributives, la renda mínima 

d’inserció i les prestacions econòmiques derivades del sistema d’atenció a la dependència, s’analitzen en altres 

apartats específics d’aquesta Memòria.  

Respecte de les prestacions econòmiques de la Llei 13/2006, a continuació s’analitza l’evolució de la prestació 

per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius i la prestació per al manteniment de 

les necessitats bàsiques. També s’analitza l’evolució de l’ajut assistencial de protecció als/les cònjuges supervi-

vents (complement a la pensió de viduïtat), que va ser derogat per la Llei 13/2006 i que, per tant, a partir de 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei només el perceben les persones que ja n’eren beneficiàries.  

La prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius s’adreça a persones que 

no poden atendre amb els seus ingressos les despeses pròpies de la llar habitual pel fet que el cònjuge o familiar 

fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui compartien despeses, ha mort. La finalitat és garantir l’ús 

                                                           
162 Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 

dèficit públic. BOE núm. 315, de 31.12.2011. 



CAPÍTOL V 

130 

de l’habitatge habitual tot facilitant una vida independent. La quantia de la prestació es fixa en  45 euros mensu-

als, per a les persones beneficiàries que no percebin ingressos de cap tipus que excedeixin l’import del 102 per 

cent de l’Indicador de renda de suficiència (IRSC), que per a l’any 2012 es fixa en 569,12 euros mensuals. Per a 

les persones que perceben ingressos, en còmput anual, superiors al 102 per cent de l’IRSC i fins al valor límit (la 

suma del 102 per cent de l’IRSC i dels 540 euros d’import anual de la prestació), l’import dels 45 euros mensuals 

queda reduït d’una manera proporcional a l’import dels ingressos, sense que, en cap cas, pugui ser inferior als 6 

euros mensuals.  

La prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques està adreçada a determinades persones per contri-

buir a atendre les necessitats bàsiques que comporten una despesa essencial: de manutenció, derivada de l’ús 

de la llar, de comunicació i transports bàsics, així com totes les que són imprescindibles per viure dignament. La 

quantia de la prestació és la quantitat equivalent a la diferència entre el còmput d’ingressos que percep la perso-

na beneficiària per tots els conceptes i l’IRSC (569,12 euros mensuals per a l’any 2012), i en cap cas no pot su-

perar el resultat de sumar la pensió no contributiva de la Seguretat Social i la pensió complementària d’aquesta 

pensió. Per tant, la quantia màxima de la prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques l’any 2012 és 

de 462,03 euros mensuals.   

A desembre del 2012, el nombre de persones beneficiàries de l’ajut assistencial als/les cònjuges supervivents és 

de 23.049, de les quals només 168 són homes; per tant, es tracta d’una prestació feminitzada. El nombre de 

persones beneficiàries d’aquesta prestació ha anat a la baixa al llarg del període que es mostra a la taula següent 

(2007-2012), com a conseqüència de la no incorporació de noves altes a partir de l’any 2006, en què aquesta 

prestació queda substituïda per la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats 

col·lectius.  

A desembre del 2012, el nombre de persones beneficiàries de la prestació per al manteniment de les despeses 

de la llar per a determinats col·lectius és de 26.675; en substituir l’ajut als/les cònjuges supervivents, es tracta 

també d’una prestació feminitzada, atès que el 98,9% de les persones beneficiàries són dones. Respecte a 

l’evolució d’aquesta prestació, el nombre de persones beneficiàries registra un increment des de la seva creació 

l’any 2006 i fins a l’any 2010, any a partir del qual el nombre de persones beneficiàries registra baixades intera-

nuals que se situen entre el 7,7% i el 10,4%.  

Finalment, a desembre del 2012, el nombre de persones beneficiàries de la prestació per al manteniment de les 

necessitats bàsiques és de 856, la majoria de les quals són dones (el 75,7%). Les persones beneficiàries 

d’aquesta prestació han registrat increments interanuals importants al llarg del període 2007-2012; tanmateix, el 

seu nombre no és significatiu en relació amb el nombre de persones beneficiàries de l’ajut assistencial als/les 

cònjuges supervivents i de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar.  

TAULA V-84. Evolució del nombre de persones beneficiàries de l’ajut assistencial de protecció als/les cònju-

ges supervivents de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius i 

de la prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques. Catalunya, 2007-20121  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011-2012(%) 

Ajut a cònjuge su-

pervivent 
60.170 54.184 31.486 28.397 25.455 23.049 -9,5 

Manteniment des-

peses de la llar 
21.579 32.898 33.078 30.517 28.646 26.675 -6,9 

Manteniment ne-

cessitats bàsiques 
26 143 309 462 806 856 6,2 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

(1) Persones beneficiàries del mes de desembre. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

D’altra banda, el Programa de prestacions i ajuts econòmics per a famílies amb infants a càrrec dóna compliment 

al que s’estableix a la Llei 18/2003, de suport a les famílies, i des de l’any 2006 està conformat per quatre mo-

dalitats: la prestació econòmica per infant a càrrec; la prestació econòmica per part, adopció, tutela o acolliment 

múltiple; l’ajut per part, adopció, tutela o acolliment múltiple, segons el nivell d’ingressos de la unitat familiar; i 

l’ajut per adopció internacional, segons el nivell d’ingressos de la unitat familiar.  

Durant l’exercici 2012 s’ha deixat sense efecte la prestació econòmica universal per infant a càrrec, establerta 

per la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i, en conseqüència, durant l’any 2012 no s’han meritat 
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 drets derivats d’aquesta prestació.163 En conseqüència, d’ara en endavant, aquesta prestació deixa de ser univer-

sal i passa a estar condicionada a un nivell d’ingressos. D’altra banda, la prestació econòmica per part, adopció o 

acolliment preadoptiu de dos, tres o més fills, es fixa, respectivament, en 663 euros, 1.020 euros i 1.224 euros, 

per a l’any 2012.164  

Pel que fa a les prestacions a les famílies amb infants a càrrec, enguany es disposa de dades referents a l’any 

2011, d’acord amb la informació extreta de la Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2011, la 

qual es reprodueix a la taula següent.   

TAULA V-85. Prestacions econòmiques a les famílies amb infant a càrrec. Catalunya, 20111 

  Famílies Infants 

Prestació universal famílies monoparentals  11.854 12.871 

Prestació universal famílies nombroses 55.745 88.290 

Prestació universal d'altres famílies 211.944 228.346 

Total prestació universal per infant a càrrec2 
279.543 329.507 

Prestació universal per part, adopció, tutela o acolliment múltiple3 
895 1.086 

Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment segons nivell d’ingressos4 
1.976 2.021 

Unitats: nombres absoluts. 

(1) Propostes favorables de resolució positiva. Dades provisionals. 

(2) Prestació vigent de l’1 de gener al 29 de juliol del 2011.  

(3) Prestació vigent tot el 2011. 

(4) Prestació vigent del 30 de juliol al 31 de desembre del 2011 (Ordre de 3 d’agost del 2011 per la qual s’aproven les bases per a la conces-

sió de l’ajut econòmic a famílies en què s’hagués produït un naixement, adopció, tutela o acolliment, segons el nivell d’ingressos de la unitat 

familiar).  

Font: Departament de Benestar Social i Família.  

 

5.3. SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

El nombre de persones que accedeixen als serveis socials ha augmentat en els darrers anys com a conseqüència 

de l’empitjorament de la situació econòmica, la qual està provocant una pressió més gran a les famílies, en un 

context en què el seu suport està mostrant signes de debilitat. Els serveis socials s’enfronten a l’augment de les 

problemàtiques econòmiques i laborals, fet que denota que cada vegada accedeixen més persones als serveis 

socials per una situació de manca d’ingressos, sense una problemàtica social afegida. Per tant, el perfil de les 

persones usuàries dels serveis socials està canviant i moltes persones que mai pensaven que es trobarien en 

aquesta situació es veuen abocades a demanar ajudes econòmiques per fer front a pagaments relacionats amb 

l’habitatge o per a l’alimentació.   

D’altra banda, l’any 2012 es realitza una reforma integral del Sistema d’atenció a la dependència, amb la justif i-

cació de garantir la seva sostenibilitat i com a mesura de modernització de les administracions i dels serveis soci-

als. Es redueixen les quanties de les prestacions i s’ajorna l’efectivitat del dret dels dependents moderats a rebre 

prestacions a l’1 de juliol del 2015. Des de diverses instàncies s’ha posat de manifest la importància de les reta-

llades en l’àmbit de la dependència; en concret, l’Observatori de la Dependència (2012) parla d’estancament de 

la posada en pràctica de la Llei a finals del 2011 i assenyala la situació precària de les persones que es troben en 

“els llimbs de la dependència”, és a dir, que tenen reconegut el dret, però que no han rebut encara la prestació.     

5.3.1. SERVEIS SOCIALS 

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, defineix els serveis socials com el conjunt d’intervencions que tenen com a ob-

jectiu garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, posant atenció en el manteniment de la seva autonomia 

personal i promovent el desenvolupament de les capacitats. Així mateix, la Cartera de serveis socials 2010-2011 

és l’instrument que inclou totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que ofereix el sistema 

                                                           
163 Mitjançant la Llei 6/2011, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2011, ja es va deixar sense efecte la prestació univer-

sal per infant a càrrec a partir de la seva entrada en vigor, el 30 de juliol del 2011.  
164 Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. DOGC núm. 6075, de 27.02.2012.  
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públic de serveis socials i que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals. Per a l’any 

2012, s’ha prorrogat la Cartera de serveis socials 2010-2011.165  

5.3.1.1. SERVEIS SOCIALS BÀSICS  

Els serveis socials bàsics són el punt d’accés més immediat de la ciutadania al sistema públic de serveis socials. 

Estan organitzats territorialment i dotats d’un equip multidisciplinari. Els serveis prestats inclouen: l’atenció social 

bàsica, l’atenció domiciliària, la telealarma i la teleassistència, els centres residencials d’estada limitada, el servei 

de menjador social, el servei d’assessorament tècnic d’atenció social i els centres oberts per a la infància i 

l’adolescència.  

El servei bàsic d’atenció social és la prestació principal dels serveis socials bàsics i inclou les funcions de detec-

ció, diagnòstic, tractament i prevenció de les situacions de necessitat en les que es troben o es poden trobar les 

persones i famílies, especialment si pateixen situació de risc o d’exclusió social. Aquests serveis estan gestionats 

pels municipis i consells comarcals i en formen part persones professionals de l’àmbit del treball social i de 

l’educació social.  

L’any 2011, 930.392 persones han estat usuàries dels serveis bàsics d’atenció social, que corresponen a 

444.145 expedients familiars. Respecte de l’any 2010, les persones usuàries han augmentat el 5,2% i els expe-

dients familiars, el 4,4%. L’any 2011, les persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social suposen el 12,3% 

de la població catalana, un percentatge superior al registrat l’any 2010.  

Les persones usuàries s’han incrementat en els darrers anys com a conseqüència de l’empitjorament de la situa-

ció de les llars amb menys ingressos; en concret, l’increment ha estat del 21,2% en el període 2006-2011. Així 

mateix, l’any 2006, les persones usuàries representaven el 10,7% de la població catalana, mentre que l’any 

2011, tal com s’ha dit anteriorment, suposen el 12,3% de la població.      

D’altra banda, els serveis bàsics d’atenció social han realitzat 3.623.400 actuacions166 l’any 2011, la qual cosa 

representa un augment del 12,6% respecte de l’any anterior, un percentatge superior al registrat l’any 2010. 

L’any 2011, el tipus d’actuació que més ha augmentat en termes interanuals ha estat la d’ajuda a domicili (el 

32,6%), seguida de les prestacions econòmiques, que s’han incrementat el 15,7%. A la taula següent s’observa 

l’evolució de les actuacions dels serveis bàsics d’atenció social des de l’any 2007, any anterior a la crisi econòmi-

ca, i fins a l’any 2011. El nombre d’actuacions s’ha més que duplicat, fet que mostra un augment de les necess i-

tats socials al llarg del període. Les actuacions que més han augmentat en termes relatius al llarg del període de 

referència han estat les prestacions econòmiques, fet que denota que les persones que accedeixen als serveis 

socials en moltes ocasions no tenen una problemàtica social afegida més enllà de les necessitats econòmiques 

derivades de la davallada dels ingressos de les llars. 

TAULA V-86. Evolució de les actuacions dels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2007-2011  

  Total  % 
Informació 

i orientació  
% 

Ajuda a 

domicili 
% 

Allotjament 

alternatiu 
% 

Prevenció i 

inserció  
% 

Prestacions 

econòmiques 
% 

2007 2.125.175 31,3 1.020.625 15,3 442.923 63,5 324.035 601,5* 271.774 22,1 60.524 -4,5 

2008 2.549.840 20,0 1.269.167 24,3 569.283 28,5 322.699 -0,4 330.291 21,5 52.874 12,6 

2009 2.945.085 15,5 1.498.478 18,1 564.658 -8,1 303.154 -6,1 475.364 43,9 101.431 91,8 

2010 3.216.883 9,2 1.656.586 10,5 665.016 17,8 286.468 -5,5 481.411 1,3 127.402 25,6 

2011 3.623.400 12,6 1.773.736 7,1 882.056 32,6 297.742 3,9 522.448 8,5 147.418 15,7 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

(*) Aquesta xifra tan elevada pot respondre a la posada en marxa d’algun programa concret o a la modificació dels criteris de recollida de les 

dades.  

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

D’altra banda, les problemàtiques ateses amb una freqüència més elevada pels serveis bàsics d’atenció social 

l’any 2011 han estat les de tipus econòmic, que han significat el 29,2% del total, seguides de les laborals, amb el 

18,2% del total, i de les relacionades amb la salut i les drogues i les mancances socials, que han suposat el 

                                                           
165 Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. DOGC núm. 6075, de 27.02.2012.  
166 Una mateixa persona usuària pot rebre més d’una actuació.  
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 17,3% i el 13,7% del total, respectivament. Respecte de l’any 2010, les problemàtiques que més augmenten en 

termes relatius són les relacionades amb l’habitatge (el 14,8%), seguides de les problemàtiques laborals (el 

8,2%). Si s’analitza l’evolució de les problemàtiques ateses des de l’inici de la crisi econòmica, s’observa que les 

que més han crescut en termes relatius han estat les laborals (el 135,5%), seguides de les econòmiques (el 

98,6%) i les relacionades amb l’habitatge (el 94,7%). Cal fer notar que les problemàtiques laborals, que l’any 

2007 eren menys nombroses que les relacionades amb la salut i les drogues i les mancances socials, han expe-

rimentat un increment tan important durant el període de crisi, que ja són les més nombroses després de les 

econòmiques, l’any 2011, tal com s’observa al gràfic següent.   

GRÀFIC V-32. Evolució de les problemàtiques ateses pels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2007-

2011 
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Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

Pel que fa a les persones professionals dels serveis bàsics d’atenció social, l’any 2011 hi ha a Catalunya un total 

de 2.358 (4 persones més que l’any 2010). D’aquest total, 1.446 són treballadors/ores socials i 912 són educa-

dors/ores socials. Aquestes xifres suposen unes ràtios de 2,9 treballadors/ores socials i d’1,8 educadors/ores 

socials per cada 15.000 habitants. Per tant, encara no es compleix la previsió de la Llei 12/2007, de serveis so-

cials, referent al nivell d’objectius de les prestacions garantides de la Cartera de serveis socials 2010-2011, que 

estableix que les àrees bàsiques de serveis socials han de tenir una dotació de tres diplomats/ades en treball so-

cial i de dos diplomats/ades en educació social per cada 15.000 habitants.  

Com ja s’ha esmentat anteriorment, els serveis socials bàsics presten serveis d’atenció domiciliària, que són un 

conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d’edat, dependència o discapac i-

tat, tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció perma-

nent i a distància. Són serveis d’atenció domiciliària el servei d’ajuda a domicili (SAD) i els serveis de telealarma i 

teleassistència.  

L’any 2011, 57.197 persones han estat usuàries del SAD, el 3,2% menys que l’any 2010. Aquesta xifra suposa 

una ràtio de 4,7 persones usuàries sobre la població de 65 anys i més, així com una ràtio de 31,8 persones usuà-

ries sobre la població de 85 anys i més.167 El nombre d’hores d’assistència del SAD l’any 2011 ha estat de 

6.905.131 (442 hores més que l’any 2010). Si es posa en relació el nombre d’hores d’assistència amb les per-

sones usuàries del SAD, es conclou que la ràtio és de 120,7 hores per persona usuària, una ràtio superior a la de 

l’any 2010.  

Així mateix, 140.099 persones han estat ateses pels serveis de telealarma i teleassistència l’any 2011, el 10,1% 

més que l’any 2010. D’aquestes persones, 135.646  tenen 65 anys i més, el que suposa una ràtio del 10,7 sobre 

la població d’aquesta edat. En concret, 50.060 persones ateses tenen 85 anys i més, que suposa una ràtio del 

27,9 sobre la població d’aquesta edat.  

                                                           
167 Percentatge de persones usuàries sobre la població de referència. 
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D’altra banda, l’any 2011, les places de serveis residencials d’estada limitada (servei d’acolliment residencial 

d’urgència i servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social) han estat de 

1.134, 17 places menys respecte de l’any 2010. Aquestes places han estat ofertes per la iniciativa pública i la 

privada gairebé a parts iguals. Un total de 10.199 persones han estat usuàries d’aquest servei l’any 2011 i s’han 

registrat 310.063 estades. 

Pel que fa al servei de menjador social, l’any 2011 s’han ofert 2.118 places a parts iguals entre la iniciativa públi-

ca i privada. Un total de 26.895 persones han estat usuàries d’aquest servei l’any 2011, i s’han servit 742.272 

àpats. 

Finalment, els serveis socials també presten serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a la infància i 

l’adolescència. Aquests serveis es presten mitjançant els anomenats centres oberts o a través de fórmules alter-

natives. L’any 2011, l’oferta de places d’aquest servei ha estat de 7.589, amb un nombre més elevat de places 

d’iniciativa pública (4.909) que d’iniciativa privada (7.589).   

5.3.1.2. SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS 

Els serveis socials especialitzats donen resposta a situacions o necessitats que requereixen una especialització 

tècnica o la disposició de recursos determinats. La Cartera de serveis socials 2010-2011 preveu una sèrie de 

serveis socials d’atenció especialitzada en els àmbits següents: persones grans; persones amb discapacitat; in-

fància, adolescència i joventut; persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental; persones amb 

dependència; persones amb drogodependències; persones afectades pel virus VIH/SIDA; persones cuidadores; 

famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social i dones en situació de violència masclista i els seus fills i 

filles. A continuació s’analitzen els principals serveis socials d’atenció especialitzada. 

Persones grans 

El col·lectiu més nombrós que accedeix als serveis socials especialitzats és el de les persones grans. L’àrea 

d’atenció a les persones grans comprèn els serveis de centres de dia, de centres residencials i d’habitatges tute-

lats. 

L’any 2012, l’àrea d’atenció a la gent gran ha ofert 16.732 places de centres de dia, 62.429 de centres residen-

cials i 2.972 d’habitatges tutelats. Les taxes de cobertura168 d’aquests serveis són les següents: 1,3 en el cas 

dels centres de dia, 4,8 per als centres residencials i 0,2 per als habitatges tutelats. Pel que fa al tipus d’oferta, la 

privada és lleugerament superior a la pública en el cas dels centres de dia (en 370 places); i l’oferta pública supe-

ra la privada en 7.545 places i en 1.726 places, en el cas dels centres residencials i els habitatges tutelats, res-

pectivament.  

Respecte de l’any 2011, l’oferta de places ha augmentat en els tres casos; en termes relatius, l’augment més im-

portant és el dels habitatges tutelats (el 8,7%), seguit dels centres de dia (el 4,2%) i dels centres residencials (el 

0,7%). Segons el tipus d’oferta, en el cas dels centres de dia i dels centres residencials, l’oferta privada ha crescut 

més que la pública, mentre que en el cas dels habitatges tutelats, l’oferta pública ha crescut més que la privada. 

En el gràfic següent, s’observa l’evolució en cinc anys de les places dels tres serveis per a les persones grans: les 

places d’habitatges tutelats són les que més creixen en el període, si bé l’any 2010 s’estanca la creació de places 

i, l’any 2011, se’n perden 28. Pel que fa a les places de centres de dia i de centres residencials, experimenten un 

creixement més lent, però progressiu en el període de referència.   

                                                           
168 La taxa de cobertura s’obté a partir del quocient entre les places i el total de població de 65 anys i més. S’expressa en tant per cent. Les xi-

fres de població són les corresponents al Padró municipal d’habitants de l’any 2012. 
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 GRÀFIC V-33. Evolució de les places de centres de dia, centres residencials i habitatges tutelats. Catalunya, 

2007-2012   
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Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2007). 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

Discapacitat 

L’àrea d’atenció a les persones amb discapacitat ofereix una sèrie de serveis, els més utilitzats dels quals són els 

que ofereixen els centres ocupacionals, que engloben el servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) i el 

servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI). L’any 2011, 8.484 persones han estat usuàries d’aquests 

serveis, el 6,6% més respecte de l’any 2010. La taxa de cobertura d’aquests serveis se situa l’any 2011 en el 

14,7%,169 amb un creixement d’1,1 p.p. respecte de l’any 2010.  

D’altra banda, el servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat ha ofert 

3.640 places l’any 2011, l’1,9% menys que l’any 2010, amb una taxa de cobertura del 15%,170 la qual experimen-

ta una lleugera baixada de 0,2 p.p. respecte de l’any 2010. La majoria d’aquestes places (el 45%) estan destina-

des a oferir un suport de tipus generalitzat, seguides de les destinades a oferir un suport generalitzat en casos de 

trastorns de conducta (el 21,3%). La resta de places ofereixen els tipus de suport següent: extens en casos de 

trastorns de conducta (el 17,4%); generalitzat per problemes de salut (el 7,3%); suport extens (el 5,6%); i suport 

per a persones autistes i menors (el 3,4%).  

Finalment, l’atenció diürna de les persones amb discapacitat es presta en els centres de dia d’atenció especialit-

zada, l’objectiu dels quals és l’assoliment de la màxima autonomia personal i, al mateix temps, afavorir el mante-

niment al domicili habitual. L’any 2011, les persones usuàries d’aquest servei han estat 754, el 0,4% menys res-

pecte de l’any 2010, amb una taxa de cobertura del 3,1%,171 la mateixa que l’any 2010.   

 

 

 

                                                           
169 La taxa de cobertura de les places dels centres de dia ocupacionals es calcula sobre la població de 18 a 64 anys amb un grau de discapa-

citat igual o superior al 65 per cent. S’expressa en tant per cent. 
170 La taxa de cobertura de les places dels centres de residència temporal o permanent es calcula sobre la població de 18 a 64 anys amb un 

grau de discapacitat igual o superior al 75 per cent. S’expressa en tant per cent.  
171 La taxa de cobertura de les places dels centres de dia d’atenció especialitzada es calcula sobre la població de 18 a 64 anys amb un grau 

de discapacitat igual o superior al 75 per cent. S’expressa en tant per cent.   
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TAULA V-87. Serveis de centres de dia ocupacionals, centres residencials i centres de dia d’atenció especialit-

zada per a persones amb discapacitat. Catalunya, 2011 

Centres de dia ocupacionals 

Població amb disca-

pacitat de 18-65 anys 

i grau ≥65%  

Persones usuàries Total 

Generalitat Administració local Privat finançat Persones usuàries Taxa de cobertura  

57.662 238 462 7.784 8.484 14,7 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: Departament de Benestar Social i Família. 

 

Centres residencials 

Població amb disca-

pacitat de 18-65 anys 

i grau ≥75%  

Places Total 

Generalitat 
Administració lo-

cal 
Privat finançat Places 

Taxa de cober-

tura  
Serveis 

24.274 983 41 2.616 3.640 15,0 105 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: Departament de Benestar Social i Família. 

 

Centres de dia d'atenció especialitzada 

Població amb discapa-

citat de 18-65 anys i 

grau ≥75%  

Persones usuàries Total 

Generalitat Privat finançat Persones usuàries Taxa de cobertura  Serveis 

24.274 272 482 754 3,1 52 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: Departament de Benestar Social i Família. 

Infància i adolescència 

L’any 2011, els serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència han atès 10.363 infants i adoles-

cents, el 8% menys que l’any 2010. La majoria dels infants i adolescents atesos (el 64%) disposen d’una mesura 

protectora; pel que fa als que no disposen de mesura protectora, la majoria estan en estudi (el 78,8%) i, en rela-

ció amb la resta, s’ha resolt que romanguin en el seu nucli de convivència. 

Respecte de les mesures de protecció, la més freqüent és l’acolliment en família, una mesura que reben el 62,6% 

dels infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA); el 37,4% 

restant reben una mesura d’acolliment institucional. En l’àmbit de l’acolliment en família, la mesura més freqüent 

és l’acolliment en família extensa172 (en el 65,2% dels casos), mentre que són menys comuns l’acolliment en fa-

mília aliena i l’acolliment preadoptiu, que es donen en el 20,5% i en el 14,3% dels casos d’acolliment en família, 

respectivament. Respecte de l’any 2010, augmenten els infants i adolescents acollits en família extensa i en fa-

mília aliena (el 6,2% i el 4,4%, respectivament), però disminueixen els que tenen una mesura d’acolliment prea-

doptiu (el 3,6%). D’altra banda, l’acolliment en família extensa ha augmentat el seu pes respecte de la resta de 

mesures d’acolliment en família (ha passat de suposar el 53% d’aquestes mesures l’any 2010, a representar-ne 

el 65,2%, l’any 2011), la qual cosa pot derivar de la desaparició, a partir de l’any 2011 de la mesura d’atenció en 

família pròpia, com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats 

en la infància i l’adolescència.  

En relació amb les mesures de tipus institucional, la majoria dels infants i adolescents (el 76,5%) disposen d’una 

mesura de protecció en un centre residencial d’acció educativa; el 21% disposen d’una mesura de protecció en 

un centre d’acolliment i el 2,6% en un pis assistit (en el cas de tenir de 16 a 18 anys). Respecte de l’any 2010, el 

nombre d’infants i adolescents atesos augmenta en el cas dels centres residencials d’acció educativa i del servei 

de pis assistit (el 2,8% i el 3%, respectivament), però disminueix en el cas del centre d’acolliment (el 15,9%).   

                                                           
172 S’ entén per família extensa aquella en què hi ha una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat entre l’infant i la persona acollidora 

o un dels membres de la família acollidora, i també amb els convivents amb l’infant o l’adolescent en els darrers dos anys. 
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 TAULA V-88. Distribució dels infants i adolescents tutelats per tipus de mesura. Catalunya, 2011 

  2011 % 

Atenció en família 

Acolliment en família extensa 2.944 65,2 

Acolliment en família aliena 924 20,5 

Acolliment preadoptiu 648 14,3 

Total 4.516 100,0 

Atenció institucional 

Centre residencial d'acció educativa 2.066 76,5 

Centre d'acolliment 566 21,0 

Pisos assistits (16-18 anys) 69 2,6 

Total 2.701 100,0 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

5.3.2. ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

En aquest epígraf s’analitza l’evolució i el perfil de la discapacitat a Catalunya, així com la situació del Sistema ca-

talà per a l’autonomia i atenció a la dependència. Si bé les persones amb discapacitat i les persones en situació 

de dependència són dos col·lectius que poden solapar-se, cal distingir ambdues situacions: la discapacitat és un 

atribut inseparable de la dependència, però poden existir diversos graus de discapacitat sense que existeixi de-

pendència, atès que una persona amb discapacitat pot tenir dificultats o limitacions per desenvolupar una activi-

tat concreta però no necessitar l’ajuda d’una altra persona per realitzar-la. En aquest sentit, el col·lectiu de perso-

nes amb discapacitat és més nombrós que el de persones amb dependència i presenta un major nombre de ca-

sos més lleus.   

Per fer front a les despeses que genera la discapacitat, l’Administració pública disposa de polítiques específiques 

d’ajuda econòmica, entre les que destaquen les pensions contributives i no contributives, aquestes últimes asso-

ciades a presentar un certificat de discapacitat. També cal fer referència a les prestacions econòmiques de la Llei 

d’integració social del minusvàlid (LISMI). Finalment, l’any 2007, es posen en marxa les prestacions del Sistema 

per a l’autonomia i atenció a la dependència (SAAD), a les quals poden accedir les persones amb discapacitat que 

compleixin els requisits establerts a la normativa. 

5.3.2.1. DISCAPACITAT 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la discapacitat com la restricció o absència de la capacitat que 

té un ésser humà per fer una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal. Per tant, la gravetat 

de les limitacions per a les activitats és el criteri fonamental que s’utilitza per elaborar els barems que permeten 

determinar el grau de discapacitat de les persones. 

A continuació, s’analitzen les dades de l’estadística de població amb discapacitat, que constitueix el resultat dels 

treballs d’explotació d’una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valoració o 

orientació dependents de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Una de les funcions principals 

d’aquests serveis és la tramitació i resolució de les sol·licituds de reconeixement del grau de discapacitat. 

La valoració del grau de discapacitat s’ajusta a la regulació fixada pel Reial decret 1971/1999, de 23 de desem-

bre173, que ha estat modificat pel Reial decret 1364/2012, de 27 de desembre,174 amb la finalitat d’adaptar el 

seu contingut al barem de valoració de la dependència.175 En aquest sentit, s’estableix que la determinació de la 

necessitat del concurs de tercera persona es realitzarà d’acord amb el que s’estableix en el barem esmentat. 

                                                           
173 Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat. 

BOE núm. 22, de 26.01.2000.  
174 Reial decret 1364/2012, de 27 de desembre, pel que es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al 

reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat. BOE núm. 245, d’11.10.2012. 
175 Reial decret 174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la dependència, establert per la Llei 39/2006, de 14 de 

desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. BOE núm. 42, de 18.02.2011. 
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D’altra banda, se suprimeix l’obligatorietat d’assenyalar el tipus de deficiència en la resolució de reconeixement 

de la situació de discapacitat.  

L’any 2012, el nombre de persones amb discapacitat a Catalunya se situa en les 490.134, el 7,7% més que l’any 

anterior, un increment superior al registrat l’any 2011, que va ser del 2,9%. L’any 2012, el nombre de persones 

amb discapacitat suposa el 6,5% de la població catalana, un percentatge també superior al registrat l’any 2011, 

que va ser del 6%.  

Al gràfic següent es mostra l’evolució del nombre de persones amb discapacitat en relació amb l’evolució de la 

població catalana al llarg del darrer decenni. S’observa que la població amb discapacitat ha crescut més que la 

població total i que, com a conseqüència, el percentatge de la població amb discapacitat en relació amb la pobla-

ció total ha augmentat en el període esmentat: si l’any 2002 aquest percentatge era del 4,2%, l’any 2012 és del 

6,5%.  

GRÀFIC V-34. Evolució del nombre de persones amb discapacitat i de la població total. Catalunya, 2002-2012 
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Unitats: taxa acumulada de creixement (índex 2002=100). 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

A continuació, s’analitza la discapacitat a Catalunya l’any 2012 en funció de les variables de sexe i edat. En pri-

mer lloc, s’observa una major freqüència de la discapacitat en les edats més avançades. Si s’estudia la població 

amb discapacitat en relació amb la població total, s’observa que la proporció de persones amb discapacitat passa 

de l’1,4% en les persones de menys de 16 anys i del 5% en les persones en edat laboral (de 16 a 34 anys), fins al 

17% en el cas de les persones de més de 64 anys. La proporció de la discapacitat entre la població de 75 anys i 

més assoleix el 18,6%. Si s’analitza el col·lectiu de persones amb discapacitat en concret, s’observa que el 44,7% 

de les persones amb discapacitat tenen 65 anys i més i que, en concret, el 25,6% en tenen 75 i més. 

En segon lloc, el 51,1% de les persones amb discapacitat són dones. La composició de la població amb discapaci-

tat segons el sexe varia en funció de la franja d’edat. Els homes amb discapacitat són més nombrosos fins als 54 

anys i, a partir dels 55 anys, la situació és la inversa, sobretot a partir dels 74 anys, en què el 61,2% de les perso-

nes amb discapacitat són dones, situació que es pot explicar per la major longevitat de les dones i perquè viuen 

més temps amb problemes de salut. D’altra banda, el 64,1% de les persones amb discapacitat de menys de 16  

anys són homes.  
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 GRÀFIC V-35. Distribució de la discapacitat. Catalunya, 2012 

Persones amb discapacitat en relació amb la població 

total per trams d’edat. Catalunya, 2012  

  

Població amb 

discapacitat  
Població total  % discapacitat 

< 16 17.793 1.250.707 1,4 

16-34 39.461 1.805.030 2,2 

35-44 49.000 1.318.231 3,7 

45-54 71.710 1.070.390 6,7 

55-64 92.981 839.029 11,1 

65-74 93.670 614.355 15,2 

75 i més 125.519 673.166 18,6 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i del Departament de Ben-

estar Social i Família.  

Persones amb discapacitat segons l’edat i el sexe. Ca-

talunya, 2012 
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Unitats: nombres absoluts.  

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 

Família.  

 

D’altra banda, en funció del grau de discapacitat, s’estableixen tres grans grups: el primer agrupa graus de disca-

pacitat entre el 33 i el 64 per cent, en el qual s’inclouen les persones amb discapacitat que tenen un nivell 

d’autonomia personal prou important per inserir-se socialment i laboralment, si més no, en un sistema de treball 

protegit. El segon grup aplega graus de discapacitat entre el 65 i el 74  per cent i engloba les persones que, en 

termes generals, presenten més dificultats per aconseguir una integració social i laboral plena. El tercer grup, 

amb graus de discapacitat iguals o superiors al 75 per cent, registra persones molt afectades, que són suscepti-

bles de requerir instruments altament especialitzats per a la seva integració social.   

L’any 2012, la majoria de la població amb discapacitat a Catalunya té un grau que oscil·la entre el 33 i el 64 per 

cent (el 55,8%), mentre que el percentatge més baix correspon a les persones amb una discapacitat reconeguda 

del 75 per cent i més, que suposen el 19,4% del total. Respecte de l’any 2011, el grau que més ha augmentat en 

termes relatius és el corresponent a les discapacitats del 75 per cent i més (el 10,7%).    

La distribució dels graus de discapacitat mostra valors semblants entre sexes; no obstant això, s’observa una 

lleugera majoria masculina en el grau més lleu (del 33 al 64 per cent), en què els homes suposen el 50,7% del to-

tal, així com una majoria femenina en els altres dos graus, en què les dones suposen el 52,7% de les persones 

amb un grau de discapacitat del 65 al 74 per cent i el 54,4% del total, en el cas del grau de discapacitat del 75 

per cent i més.  

D’altra banda, si s’analitza la composició dels graus de discapacitat segons l’edat, s’observa que la discapacitat 

augmenta amb l’edat, però que en els casos més greus de discapacitat, aquesta tendència s’accentua, atès que 

el 43,5% de les persones que tenen una discapacitat del 75 per cent i més tenen més de 74 anys.   
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TAULA V-89. Persones amb discapacitat per grau i edat i distribució percentual dels graus de discapacitat se-

gons l’edat. Catalunya, 2012 

  Del 33% al 64% Del 65% al 74% 75% i més 

  Total % Total % Total % 

Total 273.354 100,0 121.883 100,0 94.897 100,0 

<16 12.819 4,7 2.358 1,9 2.616 2,8 

16-34 22.459 8,2 9.654 7,9 7.348 7,7 

35-44 25.980 9,5 15.234 12,5 7.786 8,2 

45-54 41.057 15,0 20.895 17,1 9.758 10,3 

55-64 57.825 21,2 23.084 18,9 12.072 12,7 

65-74 57.490 21,0 22.149 18,2 14.031 14,8 

75 i més 55.724 20,4 28.509 23,4 41.286 43,5 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

D’altra banda, a continuació s’analitza la discapacitat, d’acord amb la classificació tipològica següent: discapaci-

tat física (motora i no motora); sensorial (visual i auditiva); psíquica; i mental.  

L’any 2012, seguint la tendència dels anys anteriors, la discapacitat més freqüent a Catalunya és la de tipus físic, 

que afecta 286.226 persones (el 58,5% del total), seguida de la malaltia mental, que afecta 94.493 persones (el 

19,3% del total). Com en anys anteriors, les diferències més remarcables entre sexes s’aprecien en la discapaci-

tat psíquica, que afecta més els homes, els quals suposen el 59,3% de les persones afectades per aquest tipus 

de discapacitat, i en la malaltia mental, que afecta més les dones, les quals suposen el 55,4% de la població amb 

aquest tipus de discapacitat. Segons l’edat, s’observa que les discapacitats de tipus físic i sensorial tenen una 

distribució semblant i afecten, sobretot, la població d’edat avançada (de 65 i més anys). La discapacitat derivada 

de malaltia mental afecta amb una freqüència més elevada la població d’edat adulta (el 41,5% de les persones 

afectades tenen entre 45 i 64 anys). Finalment, la discapacitat psíquica té un perfil més jove, atès que el 51,1% 

de les persones afectades per aquesta discapacitat tenen entre 16 i 44 anys, i el 21,8% tenen menys de 16 anys.  

Respecte de l’any 2011, la discapacitat que més ha augmentat ha estat la derivada de malaltia mental (el 8,7%), 

seguida de la discapacitat física, que ha augmentat el 8,3%. La discapacitat de tipus sensorial ha augmentat el 

7,1% i la de tipus psíquic, el 4%. En termes interanuals, tots els tipus de discapacitat han augmentat més entre 

els homes que entre les dones. Cal posar de manifest l’augment que està experimentant la discapacitat derivada 

de malaltia mental, amb uns increments interanuals superiors als de la resta de tipus de discapacitat al llarg dels 

últims cinc anys, tal com s’observa al gràfic següent. Per contra, la discapacitat psíquica és la que menys aug-

menta en el període esmentat.  
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 GRÀFIC V-36. Tipologia de la discapacitat. Catalunya, 2007-2012    
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 

Família.  

Evolució del nombre de persones amb discapacitat se-

gons tipologia. Catalunya, 2007-2012 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 

Família.  

Per últim, l’estadística de població amb discapacitat també conté les variables corresponents als barems de difi-

cultat de mobilitat176 i de necessitat de tercera persona.177 L’any 2012 hi ha un total de 104.694 persones amb 

discapacitat amb barem de mobilitat a Catalunya, el 13,8% més que l’any 2011. La majoria d’aquestes persones 

tenen una discapacitat de tipus físic (el 77,9%), seguides de lluny de les afectades per una discapacitat derivada 

de malaltia mental, que suposen el 10,9% de les persones amb discapacitat amb barem de mobilitat. D’altra 

banda, l’any 2012 hi ha un total de 79.880 persones amb discapacitat amb barem de necessitat de tercera per-

sona, el 15,8% més respecte de l’any 2011. La majoria d’aquestes persones tenen una discapacitat de tipus físic 

(el 51,6%), seguides de les afectades per una discapacitat derivada de malaltia mental (el 24,1%).  

5.3.2.2. SISTEMA CATALÀ PER A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SCAAD) 

L’any 2007 entra en vigor la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situ-

ació de dependència (LAPAD), el desenvolupament de la qual a Catalunya segueix un model propi que s’integra 

en el Sistema català de serveis socials. 

Els nous serveis i prestacions econòmiques que s’han posat en marxa en l’àmbit de la dependència han tingut un 

desenvolupament important entre els anys 2007 i 2009, però s’han estancat a partir de l’any 2010 com a conse-

qüència de la crisi econòmica i de la posada en marxa de les mesures de contenció del dèficit públic. L’any 2012 

s’aprova l’avaluació de la LAPAD,178 transcorreguts els primers cinc anys de la seva aplicació, i s’acorda l’adopció 

de les millores necessàries en el sistema per assegurar la seva sostenibilitat i viabilitat.  

En aquest sentit, en el Programa nacional de reformes (PNR) de l’any 2012, el Govern de l’Estat anuncia la seva 

intenció d’abordar una reforma integral del Sistema d’atenció a la dependència amb la finalitat de garantir la seva 

sostenibilitat. Aquesta reforma es porta a terme mitjançant el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol179, el qual 

inclou, entre d’altres, les mesures següents: es redueixen les quanties màximes de les prestacions econòmiques 

per a cures en l’entorn familiar, així com les quanties del nivell mínim del finançament del Sistema per a 

l’autonomia i atenció a la dependència (SAAD), a càrrec de l’Estat; s’estableix una nova estructura, de manera 

que es mantenen els tres graus de classificació de la dependència i se suprimeix la classificació dels graus en ni-

vells; es modifica el calendari d’aplicació de la Llei, de manera que les persones valorades en el Grau I,  depen-

dència moderada, tindran dret a percebre les prestacions a partir de l’1 de gener del 2015 (en un inici, la LAPAD 

                                                           
176 Aquest barem és l’instrument per valorar l’existència o no de dificultat de mobilitat per utilitzar transports col·lectius.  
177 Aquest barem fa referència a la necessitat o no d’ajuda d’una altra persona, a causa de les limitacions de la pròpia discapacitat, per realit-

zar les activitats de la vida diària.  
178 Avaluació de resultats a 1 de gener del 2012 sobre l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia perso-

nal i atenció a les persones en situació de dependència, aprovada en la reunió del Consell Territorial del SAAD del dia 10.07.2012, en aplica-

ció de la disposició final primera de la LAPAD.  
179 Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. BOE 

núm. 168, de 14.07.2012.  
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preveia l’entrada en el sistema de les persones amb dependència moderada a partir de l’1 de gener del 2011, i 

ha estat objecte de successius ajornaments).180    

A continuació, s’analitza la situació actual de la dependència a Catalunya, és a dir, les dades acumulades a 31 de 

desembre del 2012 des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 (1 de gener de 2007), així com l’evolució de la 

dependència a Catalunya al llarg del període 2007-2012, d’acord amb les dades del Departament de Benestar 

Social i Família.  

Sol·licituds de valoració 

El nombre de sol·licituds inicials de valoració de la dependència a 31 de desembre del 2012 és de 436.613 que, 

si es compara amb la xifra amb la que es va tancar l’any 2011, suposa que al llarg de l’any 2012 s’han presentat 

41.195 sol·licituds, una xifra inferior a la registrada l’any 2011. De fet, des de l’any 2008, any en què es registra 

el nombre més elevat de sol·licituds, aquestes han anat disminuint progressivament any rere any, de manera que 

cada any s’ha anat accelerant la caiguda de sol·licituds, tal com s’observa al gràfic següent.  

GRÀFIC V-37. Evolució de les sol·licituds inicials de valoració de la situació de dependència. Catalunya, 2012 
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Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

D’altra banda, la dependència té un perfil femení i d’edat avançada: el 64% de les persones sol·licitants són do-

nes i, pel que fa a la distribució de la dependència segons l’edat, el 82,5% de les sol·licituds corresponen a perso-

nes de 65 anys i més; en concret, el 64,8% tenen més de 80 anys. El perfil de la dependència està més feminitzat 

i té una edat més avançada que el perfil de la discapacitat. Aquesta segona circumstància es pot explicar per la 

major freqüència de casos més greus en la dependència, més propis de la població d’edat avançada.  

                                                           
180 Per a una relació exhaustiva de les mesures en l’àmbit de la dependència, vegeu el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol. 
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 GRÀFIC V-38. Perfil de les persones sol·licitants. Catalunya, 2012 

Persones sol·licitants per sexe. Catalunya, 2012 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 

Família. 

Persones sol·licitants per edat. Catalunya, 2012 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 

Família. 

 

Valoracions de grau i nivell de dependència 

De les 436.613 sol·licituds inicials registrades a 31 de desembre del 2012, el 92,8% han estat qualificades com a 

valorables; la resta, 31.304 sol·licituds, han estat considerades com a no valorables, les quals inclouen caduci-

tats, desistiments i defuncions abans de poder fer la valoració. Finalment, el 98,4% de les sol·licituds valorables 

han estat resoltes, és a dir, valorades (398.662); la resta (6.647 sol·licituds) estan en tràmit. El nombre de 

sol·licituds en tràmit ha disminuït respecte de l’any 2011, en el que 14.352 estaven en tramitació.   

GRÀFIC V-39. Estat de les sol·licituds inicials de valoració 

Sol·licituds. Catalunya, 2012 

92,8 
Sol·licituds 

valorables: 

405.309

7,2 
No 

valorables: 

31.304

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 

Família.  
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 

Família.  

 

La majoria de les 398.662 sol·licituds valorades a 31 de desembre de 2012 (el 62,5%) es concentren en els 

graus més elevats de la dependència (gran dependència i dependència severa); el 24,5% han estat valorades de 

Grau I (dependència moderada); i el 13% restant són sol·licituds sense grau, és a dir, un col·lectiu amb un tipus de 

64
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dependència no cobert per la Llei.181 En relació amb l’estructura de la dependència l’any 2011, s’observa una 

lleugera disminució del pes dels graus més elevats i un consegüent augment de la dependència moderada.  

Si s’analitza l’evolució de la dependència segons el grau de les valoracions realitzades, s’observa que any rere 

any des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, el pes dels casos més greus de la dependència ha anat dism i-

nuint, com a conseqüència de la incorporació al sistema dels casos menys greus, que ha tendit a equilibrar 

l’estructura de la dependència a Catalunya. Així, en els primers anys d’aplicació de la Llei s’observava un predo-

mini clar dels casos més greus de la dependència: l’any 2007 els casos més greus van significar el 92,3% del to-

tal i l’any 2009, el 78%.     

GRÀFIC V-40. Evolució de l’estructura de la dependència. Catalunya, 2008-2012 
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Unitats: percentatges. 

(1) Respecte de l’any 2007, no es disposa de dades que siguin comparables amb la resta d’anys. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

Prestacions actives 

El reconeixement oficial del grau i nivell de la dependència comporta el dret d’accés a determinades prestacions, 

que poden ser de serveis (amb caràcter prioritari) o econòmiques, que s’ofereixen en funció de la  situació perso-

nal de la persona beneficiària (grau i nivell de dependència, renda i patrimoni), l’entorn familiar i la disponibilitat 

de serveis al lloc de residència de la persona beneficiària. El Programa individual d’atenció (PIA) és l’instrument 

on es determinen les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de la persona amb dependència en 

relació amb les prestacions ofertes pel sistema. La seva aplicació correspon a cada ajuntament. 

De les 398.662 sol·licituds valorades a 31 de desembre de 2012, el 61,2% corresponen a PIA realitzables; la res-

ta es classifiquen en no realitzables (inclouen caducitats, desistiments i defuncions abans de poder fer el PIA i va-

loracions sense grau) i en grau no protegit. El 92,5% dels PIA realitzables (un total de 225.528) han estat resolts; 

la resta (18.286), tot i que tenen un PIA realitzable, estan en tràmit. Respecte de l’any 2011, el nombre de PIA re-

alitzables que es troben en tràmit ha disminuït, atès que l’any 2011 aquesta xifra va ser de 46.036.  

                                                           
181 La dependència s’estructura en tres graus i s’elimina la divisió en nivells de cadascun dels graus mitjançant el Reial decret llei 20/2012, 

de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. BOE núm. 168, de 14.07.2012.  
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 GRÀFIC V-41. Estat dels procediments de PIA. Catalunya, 2012 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
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A 31 de desembre del 2012, el nombre de prestacions és de 204.235, la majoria de les quals (el 59,7%) continu-

en sent econòmiques. No obstant això, el pes d’aquestes prestacions ha anat disminuint: l’any 2011, va ser del 

60,4% i els anys 2007 i 2008, primers anys d’aplicació de la Llei, va ser del 86%. 

L’any 2012, la prestació econòmica per cures en l’entorn familiar continua sent la principal prestació de l’SCAAD, 

atès que suposa el 54,2% del total de les prestacions del sistema. Aquesta prestació, d’acord amb la Llei de la 

dependència, s’havia de concedir només en supòsits excepcionals. La següent prestació més nombrosa és la del 

servei de residència per a gent gran, que suposa el 12,1% de les prestacions. La prestació d’assistència personal, 

que suposava la professionalització del sistema, continua sent testimonial, si bé en relació amb l’any 2011, es 

comptabilitzen 24 prestacions més d’aquest tipus.  

Per tant, la prestació de cures en l’entorn familiar continua jugant un paper molt important en l’SCAAD. Aquesta 

situació pot donar lloc a què l’atenció no sigui la requerida pel col·lectiu beneficiari i que la possibilitat de creixe-

ment dels serveis i de l’ocupació en l’àmbit de la dependència quedi en suspens en un moment com l’actual, amb 

un retall de la despesa cada vegada més elevat en aquest àmbit. Tanmateix, les prestacions de servei van gua-

nyant pes des que es va iniciar el desenvolupament del sistema, l’any 2007.  

En relació amb el perfil del col·lectiu beneficiari, el 67% de les 158.589 persones beneficiàries182 són dones. Res-

pecte de l’edat, el 76,3% del col·lectiu té més de 64 anys i, en concret, el 49% té més de 80 anys. Per tant, el 

col·lectiu de les persones beneficiàries d’alguna prestació de l’SCAAD és un col·lectiu envellit en consonància amb 

els resultats d’alguns indicadors a Catalunya, com ara l’índex d’envelliment, l’esperança de vida i, sobretot, 

l’esperança de vida en salut.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 Una mateixa persona beneficiària pot comptabilitzar un ajut i algun tipus de servei alhora.  
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TAULA V-90. Prestacions de l’SCAAD. Catalunya, 2012 

  

Prestacions de servei 

Nombre % 

Total 82.224 40,3 

Centre dia discapacitat 3.606 1,8 

Centre dia gent gran 6.030 3,0 

Hospital de dia 145 0,1 

Llarga estada salut mental 327 0,2 

Llar residència 1.591 0,8 

Llar amb suport salut mental 34 0,0 

Residència discapacitat 3.604 1,8 

Residència gent gran 24.683 12,1 

Ajuda a domicili 20.194 9,9 

Sociosanitari 1.469 0,7 

Teleassistència 20.541 10,1 

  

Prestacions econòmiques 

Nombre % 

Total 122.011 59,7 

Assistència personal 45 0,0 

Cura no professional 110.726 54,2 

Vinculada a centre de dia 221 0,1 

Vinculada a residència 10.728 5,3 

Vinculada a ajuda a domicili 291 0,1 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

 

5.4. INCLUSIÓ SOCIAL 

L’impacte de la crisi econòmica i de la pèrdua d’ocupació ha endurit les condicions de vida a les llars i ha provo-

cat l’agreujament de les situacions de vulnerabilitat ja existents i l’aparició de noves. D’acord amb l’evolució dels 

indicadors comentats en aquest apartat, des de l’any 2008 el risc de pobresa i exclusió social no ha deixat 

d’augmentar a Catalunya, fins a afectar al 26,7% de la població l’any 2011. Així mateix, el perfil del risc de pobre-

sa ha canviat: si abans de la crisi eren les persones d’edat avançada les que tenien un risc de pobresa més ele-

vat, a partir de l’any 2008 és la infància la més afectada per aquesta situació, com a conseqüència dels efectes 

de la crisi sobre el mercat de treball i els ingressos de les llars.  En efecte, la renda mitjana de les llars no ha dei-

xat de caure des de l’any 2008, i la desigualtat en la distribució de la renda ha augmentat des de l’inici de la crisi i 

fins a l’any 2011, en el que s’ha invertit aquesta tendència, com a conseqüència d’una davallada general de la 

renda de les llars catalanes.  

Davant aquest context, la situació que es dibuixa és complexa: l’augment de les necessitats socials ha de conviu-

re amb unes reduccions constants de la despesa pública que provoquen dificultats per finançar unes xarxes de 

protecció social que puguin donar resposta a aquestes necessitats. En aquest sentit, en aquest apartat es posa 

de manifest que l’any 2011 ha disminuït el percentatge de llars catalanes perceptores de prestacions, conse-

qüència tant de la durada de la crisi, que fa que s’esgotin prestacions i subsidis d’atur, com de les restriccions a 

l’accés a determinades prestacions, com a conseqüència de les retallades en la despesa social. En conjunt, sem-

bla que la capacitat de resposta del sistema de protecció social s’està esgotant davant un escenari com l’actual, 

en el que certs grups de població poden quedar desprotegits i amb el risc que les situacions de vulnerabilitat de-

rivin en exclusió social.  

En aquest sentit, la UE ha posat de manifest183 que l’impacte social de la crisi és de llarg abast i que els estats 

membres haurien de seguir millorant l’eficàcia dels sistemes de protecció social i evitar la retirada precipitada 

                                                           
183 Comunicació de la Comissió Europea, de 23.11.2011, sobre l’Estudi prospectiu anual sobre el creixement 2012. COM (2011) 815 final. 



 

147 

MEMÒRIA  

SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  

CATALUNYA 2012 

 d’ampliacions de cobertura i elegibilitat anteriors fins que es reanudi substancialment la creació d’ocupació. 

També es recomana donar prioritat a les estratègies actives d’inclusió, que englobin mesures d’activació del mer-

cat de treball i serveis socials adequats i assequibles. D’altra banda, la UE ha posat de manifest específicament 

amb relació a Espanya184 que la pobresa ha augmentat, sobretot la pobresa infantil, i que la taxa de pobresa de 

les persones treballadores temporals duplica la de les fixes. Davant d’aquesta situació, es recomana millorar 

l’ocupabilitat dels grups vulnerables, juntament amb serveis eficaços de suport a la infància i les famílies. 

A partir de la posada en marxa de l’Estratègia Europa 2020, el Pla nacional de reformes d’Espanya de l’any 2011 

assumeix els seus objectius des d’un marc conceptual d’inclusió activa, el qual se segueix mantenint l’any 2012 

amb l’adopció de noves mesures. En l’àmbit de la inclusió social, el Govern de l’Estat estableix com a reptes fu-

turs l’elaboració d’un nou Pla d’acció per a la inclusió social (2013-2016), d’un Pla de reducció de la pobresa in-

fantil i d’un Pla integral de suport a la família.185  

Amb l’objectiu de combatre els efectes de la crisi en el benestar de les persones i lluitar contra l’augment de la 

pobresa, el Govern de la Generalitat de Catalunya vol impulsar l’assoliment del Pacte per a la lluita contra la po-

bresa a Catalunya. Així mateix, enguany s’ha elaborat la Proposta del Pacte per a la infància a Catalunya, en un 

context d’augment del risc de pobresa d’aquest col·lectiu, que incorpora els eixos següents: participació social de 

la infància; inclusió social i qualitat de vida de la infància, que ha de garantir la igualtat d’oportunitats; atenció a 

la infància (salut, educació i valors i família) i mitjans de comunicació.  

En el moment de tancament d’aquesta Memòria, el Govern de la Generalitat està treballant en l’elaboració d’una 

nova llei de la renda mínima d’inserció amb el propòsit d’adaptar la prestació a l’actual entorn socioeconòmic del 

país i clarificar les competències dels departaments implicats.  

D’altra banda, el Parlament de Catalunya ha admès a tràmit la iniciativa legislativa popular (ILP) de la renda ga-

rantida de ciutadania186 que, d’acord amb l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ha d’assegurar els 

mínims d’una vida digna a les persones i a les famílies o nuclis de convivència que es troben en situació de po-

bresa.   

5.4.1. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA I RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 

Enguany l’Idescat ha publicat els resultats de dues fonts estadístiques que proporcionen dades sobre renda i risc 

de pobresa i exclusió social per a l’any 2011 en l’àmbit de Catalunya: l’estadística de distribució personal de la 

renda i risc de pobresa i l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població.    

La primera és una ampliació de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV), la qual és una operació estadística de ca-

ràcter anual i harmonitzada en l’àmbit europeu, que té com a objectiu disposar d’informació estadística sobre la 

distribució de la renda, les condicions econòmiques de les llars, el risc de pobresa i l’exclusió social. La primera 

edició data de l’any 2004, i està emmarcada en el projecte europeu EU-SILC (estadístiques de la Unió Europea 

sobre renda i condicions de vida). Les dades publicades permeten disposar d’una sèrie temporal per a Catalunya 

sense més desagregació territorial.  

L’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP) és una enquesta quinquennal, de la qual s’han 

fet dues edicions: la de l’any 2006 i la de l’any 2011. L’Enquesta incorpora en l’edició de l’any 2011 dos mòduls 

nous que fan referència a dades de renda, risc de pobresa i exclusió social de la població catalana, seguint la me-

todologia harmonitzada de les EU-SILC. Aquestes dades estan disponibles per territoris més desagregats que Ca-

talunya (Barcelona ciutat, províncies, els set àmbits territorials de Catalunya i les corones metropolitanes de la 

província de Barcelona) i estan combinades amb altres variables relacionades amb les condicions de vida de la 

població, però no es disposa de sèrie temporal.  

Les dades de l’any 2011 d’ambdues fonts no són comparables directament, atès que existeixen diferències en la 

mostra, el qüestionari és més extens en el cas de l’ECVHP i el moment de realització de les enquestes és diferent.  

                                                           
184 Recomanació del Consell de 10 de juliol del 2012, sobre el Programa nacional de reformes d’Espanya 2012 i pel que s’emet un dictamen 

del Consell sobre el Programa d’estabilitat d’Espanya per a 2012-2015. DOUE de 24.07.2012. 
185 Informe Nacional Social del Regne d’Espanya 2012. En l’àmbit de la protecció i la inclusió social, els estats membres acorden per a l’any 

2012 elaborar l’Informe nacional social (INS) com instrument que contribueixi a l’enfortiment de la dimensió social, complementant el procés 

de treball de l’Estratègia Europa 2020.  
186 BOPC núm. 43, de 18.03.2013.  

http://www.msps.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/programasNacionales/docs/informeNacionalSocial2012.pdf
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Atesa la disponibilitat de la sèrie temporal des de l’any 2004 que proporciona l’estadística de distribució personal 

de la renda i risc de pobresa, és aquesta la font que s’utilitza principalment per a l’elaboració d’aquest apartat. 

Les dades proporcionades per l’ECVHP s’utilitzen per completar l’anàlisi amb desagregacions territorials.    

D’altra banda, enguany s’incorpora a la Memòria una nova perspectiva en l’anàlisi de la pobresa, a través dels re-

sultats de l’indicador AROPE, elaborat en el marc de l’Estratègia Europa 2020, que inclou aspectes relacionats 

amb la pobresa monetària, la privació material i la intensitat del treball a la llar.   

5.4.1.1. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA 

Les dades sobre renda fan referència a l’any anterior al de realització de l’enquesta, és a dir, a l’any 2010.  

La renda mitjana neta anual de les llars catalanes és de 26.418 euros l’any 2011, xifra que representa el 5,1% 

menys que l’any anterior. L’any 2011 s’observa una acceleració en la caiguda de la renda, atès que l’any 2010 la 

disminució interanual va ser del 0,8%. La renda mitjana disminueix per tercer any consecutiu, atès que des de 

l’any 2008 s’aprecia un canvi de tendència respecte dels anys anteriors, en els que la renda mitjana de les llars 

havia crescut any rere any. En concret, de l’any 2008 al 2011, la renda mitjana ha caigut el 7,1%. S’evidencien 

doncs els efectes de la situació econòmica i de la pèrdua d’ocupació sobre la renda disponible de les llars. Al grà-

fic següent s’observa l’evolució de la renda mitjana neta anual des de l’any d’inici de la sèrie històrica de l’ECV, 

l’any 2004, i es pot apreciar que l’any 2011 l’import de la renda se situa a nivells de l’any 2006, amb la conse-

güent pèrdua de poder adquisitiu de les llars catalanes.  

GRÀFIC V-42. Renda mitjana neta anual de les llars. Catalunya, 2004-2011 
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Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Atenent les variables de sexe i edat, l’any 2011 les llars menys afavorides són aquelles en les que la persona de 

referència té 65 anys i més, atès que la seva renda mitjana anual és de 20.296 euros, que suposa el 23,2% 

menys en relació amb la renda mitjana del conjunt de les llars. D’altra banda, quan la persona de referència és 

una dona, la renda mitjana anual és el 17,1% inferior a la de les llars en les que la persona de referència és un 

home. Respecte de l’any 2010, les llars que més han vist disminuïda la seva renda són les que estan encapçala-

des per una persona d’entre 40 i 64 anys, sobretot si és una dona (el 9,2%), així com les llars encapçalades per 

una dona de 65 anys i més (el 7,6%).   

La disminució de la renda mitjana de les llars catalanes l’any 2011 respon bàsicament a la reducció del nombre 

de llars amb ingressos superiors als 35.000 euros nets anuals. Aquest grup s’ha reduït el 14,7% respecte de l’any 

2010 i en formen part una de cada quatre llars catalanes l’any 2011. D’altra banda, les llars amb ingressos infe-

riors als 14.000 euros anual nets han augmentat el 9% en el mateix període i ja suposen el 24% de les llars cata-

lanes l’any 2011.     
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 TAULA V-91. Llars per trams d’ingressos net s anuals. Catalunya, 2007-2011 

  
Fins a 9.000 

De 9.001 a 

14.000 
De 14.001 a 

19.000 

De 19.001 a 

25.000 

De 25.001 a 

35.000 
Més de 35.000 

  Llars  % Llars  % Llars  % Llars  % Llars  % Llars  % 

2007 264,5 10,0 374,2 14,2 354,6 13,4 405,8 15,4 582,8 22,1 656,6 24,9 

2008 262,7 9,6 305,0 11,2 341,7 12,5 437,1 16,1 603,3 22,2 773,2 28,4 

2009 276,5 10,0 286,7 10,3 396,0 14,2 409,7 14,7 580,8 20,9 829,5 29,8 

2010 286,3 10,4 327,8 11,9 421,1 15,3 404,9 14,7 512,0 18,6 803,6 29,2 

2011 304,5 10,9 364,7 13,1 414,0 14,9 433,1 15,5 585,8 21,0 685,2 24,6 
Unitats: milers i percentatges.  

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.  

L’anàlisi de la renda per territoris mostra els resultats següents, d’acord amb l’ECVHP:187 els àmbits territorials de 

Catalunya que presenten les rendes mitjanes per llar més elevades són la Regió Metropolitana de Barcelona 

(27.987 euros anuals), les comarques centrals (27.144 euros anuals) i el Camp de Tarragona (26.920 euros 

anuals); les Terres de l’Ebre, amb una renda mitjana per llar de 21.789 euros anuals, registren el valor més baix. 

Barcelona ciutat, amb 29.665 euros anuals, el conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (28.908 euros anu-

als) i la província de Barcelona (27.917 euros anuals) registren valors per sobre de la mitjana del conjunt de Cata-

lunya.  

TAULA V-92. Renda mitjana anual neta per llar per territoris segons l’IERMB. Catalunya i província de Barcelo-

na, 2011   

Àmbit Renda mitjana 

Total Catalunya 27.226* 

Regió Metropolitana de Barcelona 27.987 

Comarques gironines 25.276 

Camp de Tarragona 26.920 

Terres de l'Ebre 21.789 

Ponent/Alt Pirineu i Aran 24.853 

Comarques centrals 27.144 

Província de Barcelona 27.917 

Àrea Metropolitana de Barcelona 28.908 

Barcelona (municipi) 29.665 
Unitats: euros. 

(*) La renda mitjana anual neta per a Catalunya segons l’IERMB no coincideix amb la dada de l’Idescat al respecte, atès que les enquestes 

d’ambdós organismes (ECVHP i ECV, respectivament) difereixen en el seu moment de realització, en la mostra i en l’extensió del qüestionari.  

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i IERMB. 

Pel que fa a la distribució de la renda, l’anàlisi es realitza mitjançant els indicadors següents: l’índex de Gini188 i 

les ràtios S80/20 i S90/10.189 A la taula següent es mostra l’evolució d’aquests indicadors al llarg de tota la sèrie 

històrica de l’ECV, és a dir, des de l’any 2004: es posa de manifest que es produeix un increment de la desigual-

tat en la distribució de la renda a Catalunya, sobretot a partir de l’any 2008 i fins a l’any 2010. Aquest augment 

de la desigualtat en aquest període es manifesta sobretot en relació amb els decils superior i inferior de la renda, 

                                                           
187 Les dades de l’ECVHP no són comparables amb les de l’ECV, atès que existeixen diferències en la mostra, en el moment de la realització 

de l’Enquesta i el qüestionari és més extens en el cas de l’ECVHP. 
188 L’índex de Gini és un dels índexs sintètics més emprats en les anàlisis de distribució de la renda. Pren el valor 0 en una situació hipotètica 

de màxima igualtat (totes les persones ingressen de la mateixa manera) i el valor 1 en una situació de màxima desigualtat (una sola persona 

acumula tots els ingressos). 
189 Les ràtios S80/20 i S90/10 comparen el nivell d’ingressos de les llars amb més renda respecte de les llars amb menys renda. El més uti-

litzat és l’S80/20, que s’interpreta com la relació entre la renda obtinguda pel quintil superior, és a dir, el 20 per cent de la població amb el ni-

vell econòmic més alt, i la renda obtinguda pel quintil inferior. L’índex S90/10 té la mateixa interpretació, però respecte del decil superior, és a 

dir, el 10 per cent de la població amb el nivell econòmic més alt, en relació amb el decil inferior.  
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és a dir, a favor del 10 per cent de la població amb el nivell econòmic més alt. Durant aquest període es pot afir-

mar que la caiguda dels ingressos afecta especialment les llars amb menys renda.  

L’any 2011 s’observa que el valor dels tres indicadors és més baix respecte de l’any 2010, especialment en el 

cas de l’indicador S90/10; així doncs es trenca la tendència a l’alça de la polarització de la renda del període an-

terior. No obstant això, el valor dels tres indicadors continua sent més elevat respecte de l’any 2008 i de tota la 

sèrie històrica. Així, l’any 2011 el valor de l’índex de Gini és de 0,31. Així mateix, el valor de l’indicador S80/20 

l’any 2011 mostra que el 20 per cent de les llars més afavorides econòmicament acumulen 5,33 vegades el que 

ingressen el 20 per cent de les llars més desafavorides. Pel que fa a l’indicador S90/10, el 10 per cent de les 

llars més afavorides ingressen 10,26 vegades més el que ingressen el 10 per cent de les llars més desafavorides 

l’any 2011.  

TAULA V-93. Indicadors de distribució personal de la renda. Catalunya, 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Índex de Gini 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,32 0,31 

S80/20 4,77 4,67 4,59 4,71 4,83 5,01 5,75 5,33 

S90/10 7,88 7,64 7,51 7,65 9,04 10,01 13,4 10,26 
Unitats: índexs. 

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

Els valors de l’índex de Gini i de l’indicador S80/20 també han disminuït a Espanya l’any 2011 en termes intera-

nuals i se situen en el 0,34 i el 6,8, respectivament, mentre que l’any 2010 aquests valors van ser del 0,39 i del 

6,9. En el context de la UE-27, Luxemburg, Malta, el Regne Unit i sobretot Lituània també mostren una disminució 

de la desigualtat en la distribució de la renda entre 2010 i 2011.  

Malgrat l’evolució de la desigualtat a Catalunya i a Espanya l’any 2011, al gràfic següent es posa de manifest que 

Espanya és el país de la UE-27 amb més desigualtat en la distribució de la renda l’any 2011, d’acord amb els va-

lors de l’indicador S80/20. Així mateix, Catalunya mostra un valor elevat de l’indicador, només superat per Bulgà-

ria, Grècia, Letònia i Romania.  

GRÀFIC V-43. Indicador S80/20. UE271, 2011   
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Unitats: índex. 

(1) Les dades d’Irlanda no estan disponibles. 

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

La disminució de la desigualtat en la distribució de la renda registrada a Catalunya l’any 2011 en termes intera-

nuals pot ser deguda a la reducció abans comentada del nombre de llars amb ingressos superiors als 35.000 eu-

ros anuals, és a dir, a la concentració més elevada de les llars catalanes en trams de renda inferiors als registrats 

l’any 2010. La relació de les llars amb el mercat de treball, amb un increment de les llars amb una intensitat la-
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 boral nul·la o baixa, així  com el pes de les ocupacions amb salaris baixos, podria explicar en part aquesta evolu-

ció, donada la importància del treball com a font d’ingressos principal de les llars. Per tant, es constata que la 

caiguda de la renda ja no afecta només la part inferior de la distribució, sinó que té incidència també en la resta 

de trams. L’atur i la relació inestable amb el mercat de treball ja no afecten només la part inferior de la distribució 

de la renda, sinó que s’estenen a la població amb trams de renda més elevada. En conseqüència, es pot afirmar 

que la distancia entre rendes baixes i els altres estrats de la renda es pot estar escurçant.   

L’anàlisi de la renda es completa amb l’estudi de les prestacions socials rebudes per les llars. Per prestació social 

s’entén tota transferència monetària per raons de vellesa, supervivència, desocupació, malaltia o invalidesa, així 

com els ajuts a la família, habitatges o estudis, entre d’altres.  

A la taula següent es mostren les llars que han rebut algun tipus de prestació social en el període 2008-2011 a 

Catalunya. Cal tenir present que les dades sobre prestacions socials es recullen amb referència a l’any anterior al 

de realització de l’Enquesta, és a dir, que el que es mostra a la taula són les prestacions socials rebudes per les 

llars des de l’any 2007, any anterior al de l’inici de la crisi, i fins a l’any 2010.  

L’any 2011, el 56,4% de les llars catalanes són beneficiàries d’alguna prestació, el 13,1% més respecte de l’any 

2008. No obstant això, el percentatge de llars perceptores de prestacions l’any 2011 ha disminuït el 7,7% respec-

te de l’any 2010. Si, des de l’inici de la crisi, s’havia observat un increment en la percepció de prestacions com a 

conseqüència de l’augment de les necessitats de les llars provocada sobretot per la pèrdua d’ocupació, l’any 

2011 aquesta tendència s’inverteix. Davant la situació actual del mercat de treball, es pot deduir que el sistema 

de protecció social està deixant desprotegides algunes situacions de vulnerabilitat, com a conseqüència de 

l’esgotament de les prestacions per la persistència de les situacions d’atur o per les restriccions en l’accés a a l-

tres subsidis o prestacions, com ara les rendes mínimes.  

Segons el tipus de prestació, l’any 2011 són els subsidis o altres prestacions diferents de l’atur i la vellesa i su-

pervivència les que més han disminuït el seu pes sobre el total de prestacions; també han tingut aquest compor-

tament les prestacions d’atur, encara que en menor mesura, tal com s’observa a la taula següent. Cal tenir pre-

sent que entre l’any 2008 i el 2010 el pes de les llars perceptores de prestacions d’atur va pujar 9,3 p.p. i el de 

perceptores d’altres subsidis o prestacions ho va fer en 9,4 p.p. Sembla, doncs, que la capacitat de resposta del 

sistema de protecció social s’està esgotant davant de l’allargament de la crisi, i això pot empitjorar encara més 

les condicions de vida de les llars.   

En aquest sentit, el CES (2013) posa de manifest que alguns dispositius de protecció social han vingut jugant un 

paper important com a estabilitzadors automàtics, mitigant en gran mesura els efectes més greus de la crisi en 

els primers anys, si bé a mesura que aquesta avança es van mostrant insuficients per fer front a la persistència 

de nivells d’atur elevats durant un temps llarg. En aquest sentit, l’EPA dels darrers trimestres permet constatar 

l’increment important del nombre de llars sense cap ingrés,190 com a indicador indirecte de les situacions de pèr-

dua d’ingressos i rentes substitutòries i de les situacions més severes de pobresa.  

TAULA V-94. Llars segons prestacions socials que reben. Catalunya, 2008-2011 

        Llars que reben prestació per tipus de prestació (%)1 

  

Total llars (mi-

lers) 

Llars que reben 

prestacions (mi-

lers) 

Llars que reben 

prestacions (%) 

Vellesa i supervi-

vència 
Atur 

Altres subsidis o 

prestacions 

2008 2.722,9 1.390,0 51,0 66,9 16,7 27,6 

2009 2.779,2 1.577,3 56,8 61,9 22,0 29,7 

2010 2.755,7 1.704,0 61,8 57,1 27,6 37,0 

2011 2.787,3 1.572,2 56,4 63,4 26,0 30,5 
Unitats: milers i percentatges. 

(1) Els percentatges són en relació amb el total de llars que reben prestacions. La suma dels percentatges no és 100 perquè una mateixa llar 

pot rebre més d’una prestació. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.   

                                                           
190 Les llars que no reben cap ingrés han passat de les 65.100, el quart trimestre del 2007, a les 117.700 del quart trimestre del 2012.  
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5.4.1.2. RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 

L’indicador AROPE (At Risk of poverty and/or Exclusion, en les seves sigles en anglès) és un nou indicador agregat 

que mesura el risc de pobresa i exclusió social en el marc de l’objectiu de reducció de la pobresa de l’Estratègia 

Europa 2020. Aquest indicador va més enllà de la mesura de la pobresa mitjançant el llindar d’ingressos, i incor-

pora dos aspectes addicionals al risc de pobresa relativa: la privació material i la intensitat del treball de la llar. En 

aquest sentit, es considera que una persona es troba en situació de risc de pobresa i exclusió social quan es tro-

ba almenys en alguna de les condicions següents: en situació de risc de pobresa, en situació de privació material 

severa i vivint en una llar amb una intensitat del treball molt baixa.  

Es consideren en risc de pobresa les persones que tenen uns ingressos equivalents inferiors al 60 per cent de la 

renda mitjana de la societat de referència. D’altra banda, es troben en situació de privació material severa (PMS) 

les persones que viuen en llars que declaren no poder permetre’s quatre dels nou ítems següents seleccionats a 

escala europea: pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics; mantenir la llar a una temperatura ade-

quada; assumir despeses imprevistes; menjar carn, pollastre o peix, almenys tres vegades per setmana; anar de 

vacances almenys una setmana a l’any; disposar d’aparell de televisió; disposar de rentadora; disposar de cotxe; i 

disposar de telèfon. Finalment, les persones que viuen en una llar amb intensitat del treball molt baixa són les 

que tenen entre 0 i 59 anys i viuen en una llar on les persones en edat activa han treballat menys del 20 per cent 

del seu potencial total durant els 12 mesos anteriors.  

En aquest apartat s’analitza quina és la situació de Catalunya respecte del risc de pobresa i exclusió social en el 

context estatal i de la UE-27.  

Segons l’Eurostat, el 24,2% de la població de la UE27 viu en situació de risc de pobresa i exclusió social l’any 

2011, és a dir, 119,6 milions de persones. Respecte de l’any 2010, 4,6 milions de persones més es troben en 

aquesta situació. L’any 2011, el valor de l’indicador AROPE és del 27% en el cas d’Espanya i del 26,7% en el cas 

de Catalunya, ambdós valors per sobre de la mitjana de la UE27. També estan per sobre de la mitjana europea 

els països següents: Bulgària, Romania, Letònia, Lituània, Grècia, Hongria, Polònia i Portugal. D’altra banda, la 

República Txeca, els Països Baixos i Suècia són els estats on menys persones es troben en risc de pobresa i ex-

clusió social, tal com s’observa al gràfic següent.  

GRÀFIC V-44. Població en risc de pobresa i exclusió social. UE271, 2011 
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Unitats: percentatges. 

(1) Les dades d’Irlanda i Itàlia no estan disponibles. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

 

Si es fa l’anàlisi per grups d’edat, s’observa que l’any 2011 les persones de menys de 18 anys són les més afec-

tades pel risc de pobresa i exclusió social a la UE27 (el 27%), per sobre de la mitjana europea i en percentatge 

superior a la resta de grups d’edat. En el cas d’Espanya, el 30,6% de les persones de menys de 18 anys es troba 

en aquesta situació. Atenent altres variables, a Espanya destaquen uns valors elevats de risc de pobresa i exclu-
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 sió social en el cas de les persones aturades (el 51,5%) i de les llars monoparentals amb filles i fills a càrrec (el 

44,8%).  

L’evolució del risc de pobresa i exclusió social a Catalunya es mostra en el gràfic següent. S’observa un descens 

de la taxa AROPE fins a l’inici de la crisi, moment a partir del qual la taxa comença a créixer fins a situar-se en el 

26,7% l’any 2011. En concret, la població en risc de pobresa i exclusió social ha augmentat en 7,2 p.p. des de 

l’any 2008. Aquest augment és superior al registrat per al conjunt de l’Estat (4,1 p.p.), on la taxa AROPE ha passat 

del 22,9% l’any 2008, al 27% l’any 2011. Aquesta evolució del risc de pobresa i exclusió social a Catalunya és un 

indicador de l’empitjorament de la qualitat de vida i el benestar de la població, així com de la debilitat del sistema 

de protecció social per pal·liar les conseqüències que la crisi econòmica està tenint sobre les condicions de vida 

de les llars catalanes.    

GRÀFIC V-45. Evolució de la taxa AROPE. Catalunya, 2006-2011 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

L’indicador AROPE combina tres components: el risc de pobresa, la privació material severa i la intensitat del tre-

ball molt baixa. El pes de cada component permet identificar els aspectes que més incideixen sobre el risc de po-

bresa i exclusió i, en conseqüència, reconèixer els àmbits sobre els quals les polítiques haurien d’incidir més. En 

aquest sentit, el risc de pobresa és el factor que té més pes en la composició de l’indicador a Catalunya l’any 

2011: el 19,1% de la població catalana es troba en aquesta situació. D’altra banda, el 10,5% de la població viu 

en una llar amb una intensitat del treball molt baixa i el 5,8% de la població es troba en situació de privació mate-

rial severa. Pel que fa a l’evolució dels tres components, en el gràfic següent s’observa un augment des de l’inici 

de la crisi en els tres casos, si bé l’increment més important es detecta en l’indicador sobre intensitat del treball a 

la llar, que des de l’any 2008 ha passat del 4,1% al 10,5%, en consonància amb la pèrdua d’ocupació que ha por-

tat aparellada la crisi econòmica i financera a Catalunya.  
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GRÀFIC V-46. Taxa AROPE. Catalunya, 2006-2011 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

 

Les situacions més greus són les relatives a les persones que es troben en les tres situacions descrites en 

l’indicador de risc de pobresa i exclusió social. A Catalunya, l’1,1% de la població es troba en aquesta situació 

l’any 2011, i aquest percentatge ha augmentat des de l’inici de la crisi, atès que l’any 2008 el 0,2% de la pobla-

ció es trobava en aquesta situació. Així mateix, el 4,4% de la població té problemes de pobresa monetària i viu en 

llars amb intensitat del treball molt baixa. L’1,2% de la població es troba en risc de pobresa i a la vegada en situa-

ció de pobresa material severa. Al gràfic següent es mostren les interaccions entre subpoblacions respecte dels 

components de la taxa AROPE.  

FIGURA V-1. Taxa AROPE. Interaccions entre subpoblacions. Catalunya, 2011 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Per completar l’anàlisi del risc de pobresa i exclusió social, a la taula següent es mostra quins són els resultats de 

la taxa AROPE per territoris l’any 2011, d’acord amb les dades de l’ECVHP.191 Per àmbits del pla territorial, 

s’observa que les Terres de l’Ebre (el 36,8%), el Camp de Tarragona (el 33,5%) i les comarques gironines (el 

                                                           
191 Les dades de l’ECVHP no són comparables amb les de l’ECV, atès que existeixen diferències en la mostra, en el moment de realització de 

l’enquesta i el qüestionari és més extens en el cas de l’ECVHP.  
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 32,7%) són els territoris que presenten una proporció més elevada de població en situació de risc de pobresa i 

exclusió social; en canvi, les comarques centrals són les que presenten una proporció més baixa de població en 

aquesta situació (el 21,5%). Els percentatges corresponents a la província de Barcelona (el 28,5%), l’Àrea Metro-

politana de Barcelona (el 28,4%) i Barcelona ciutat (el 28,1%) són molt similars i propers al percentatge del con-

junt de Catalunya.  

TAULA V-95. Taxa AROPE per territoris segons l’IERMB. Catalunya i província de Barcelona, 2011  

Àmbit Taxa AROPE 

Total Catalunya 29,5* 

Regió Metropolitana de Barcelona 29,2 

Comarques gironines 32,7 

Camp de Tarragona 33,5 

Terres de l'Ebre 36,8 

Ponent/Alt Pirineu i Aran 27,7 

Comarques centrals 21,5 

Província de Barcelona 28,5 

Àrea Metropolitana de Barcelona 28,4 

Barcelona (municipi) 28,1 
Unitats: percentatges. 

* El valor de la taxa AROPE per a Catalunya segons l’IERMB no coincideix amb la dada de l’Idescat al respecte, atès que les enquestes 

d’ambdós organismes (ECVHP i ECV, respectivament) difereixen en el seu moment de realització, en la mostra i en l’extensió del qüestionari.  

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i IERMB. 

Risc de pobresa 

L’any 2011 la taxa de risc de pobresa a Catalunya se situa en el 19,1%, inferior a la registrada l’any 2010 (el 

19,9%). Des de l’inici de la crisi, el valor d’aquest indicador no havia parat de créixer i l’any 2010 assolia la xifra 

més elevada de tota la sèrie històrica de l’ECV. D’altra banda, el descens de la renda mitjana s’ha traduït en la 

disminució dels llindars de risc de pobresa en els darrers anys. L’any 2010, malgrat el descens del llindar, el risc 

de pobresa s’havia incrementat, fet que permetia afirmar que les persones en risc de pobresa patien amb més in-

tensitat aquesta situació. L’any 2011, amb una disminució del llindar respecte de l’any 2010, la taxa de risc de 

pobresa disminueix 0,8 p.p. en termes interanuals.  

El risc de pobresa és un indicador que mesura bàsicament la desigualtat. En la mesura que hi ha hagut un empit-

jorament de la situació econòmica a Catalunya i del nivell general de benestar de la població, s’ha produït una re-

ducció del llindar de risc de pobresa. Aquesta situació ha tingut un efecte estadístic sobre la població de 65 anys i 

més, atès que constitueix un col·lectiu amb ingressos fixes derivats fonamentalment de les pensions, que se situ-

en ara per sobre del llindar.  
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GRÀFIC V-47. Indicadors de risc de pobresa. Catalunya, 2004-2011  

Taxa de risc de pobresa. Catalunya, 2004-2011 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat 

Llindar de risc de pobresa. Catalunya, 2004-2011 

2004 7.569,3 

2005 7.470,0 

2006 8.276,4 

2007 8.183,5 

2008 8.748,0 

2009 8.991,9 

2010 8.718,6 

2011 8.176,1 
Unitats: euros anuals. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Tal com s’observa al gràfic següent, l’evolució del risc de pobresa ha estat diferent en funció del sexe i de l’edat al 

llarg del període comprès entre els anys 2004 i 2011. En primer lloc, les dones tenen una taxa de risc de pobresa 

superior a la dels homes al llarg de tot el període; no obstant això, s’observa que les diferències entre homes i 

dones han disminuït, com a conseqüència del fet que el risc de pobresa ha augmentat més en el cas dels homes, 

que han estat més afectats per la crisi. Així, si en els anys 2006 i 2007 la taxa de risc de pobresa femenina esta-

va entre tres i quatre punts per sobre de la masculina, l’any 2011 la diferència en la incidència del risc de pobre-

sa és de 2,3 p.p. 

En segon lloc, la taxa de risc de pobresa s’ha reduït en la població de 65 anys i més en gairebé deu punts percen-

tuals des de l’any 2004, fins a situar-se en el 17,7% l’any 2011. Aquesta tendència és conseqüència de 

l’estabilitat d’ingressos d’aquest col·lectiu, procedents en la seva majoria de les pensions de jubilació, que s’han 

situat en ocasions per sobre del llindar de pobresa per la baixada de la renda anual mitjana de la població catala-

na. Tal i com es posa de manifest a Laparra i Pérez Eransus (coord.) (2012),192 aquesta situació no s’ha 

d’interpretar com una millora degut al reforçament dels mecanismes de protecció durant la crisi, atès que la posi-

ció de les persones grans en la distribució de la renda està més condicionada pels canvis en la resta de grups que 

per les alteracions en els seus ingressos 

Per contra, el risc de pobresa de la infància ha augmentat al llarg del període considerat, sobretot a partir de l’inici 

de la crisi, fins a situar-se en el 26,4% l’any 2011. Aquest augment és conseqüència dels efectes de la crisi sobre 

el mercat de treball i els ingressos de les llars i ha situat la infància com el col·lectiu més afectat pel risc de po-

bresa. Finalment, també ha augmentat el risc de pobresa de la població de 16 a 64 anys al llarg del període con-

siderat, sobretot a partir de l’any 2008. És a dir, que la crisi està afectant més la població activa i, com a conse-

qüència la infància, que la població inactiva, representada sobretot per les persones jubilades.       

D’acord amb el CES (2013),193 la pobresa infantil és una de les dades més preocupants de la situació actual i de 

cara al futur, atesos els importants costos socials que porta aparellada. En aquest sentit, en el mòdul de l’ECV 

sobre transmissió intergeneracional de la pobresa (2011), es posa de manifest que a Espanya la situació econò-

mica de la població adulta segueix estant condicionada per les circumstàncies de la llar en la que es va viure du-

rant l’adolescència. Aquesta constatació, juntament amb les dades sobre l’increment del risc de pobresa entre la 

població infantil i adolescent al llarg de la crisi, hauria d’activar l’alerta sobre els riscos que pugui generar aquesta 

situació per al desenvolupament social i econòmic del país a mitjà i llarg termini.   

                                                           
192 Crisis y fractura social en Europa: causas y efectos en España. Laparra, M. i Pérez Eransus, B. (coord.). Barcelona: Obra Social “La Caixa”, 

2012. 
193 Informe sobre distribución de la renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos. Madrid: Consell Econòmic i Social 

d’Espanya, 2013. 
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 GRÀFIC V-48. Evolució de la taxa de risc de pobresa per sexe i edat. Catalunya, 2004-2011 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Evolució de la taxa de risc de pobresa per edat. Catalu-

nya, 2004-2011 
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

La pobresa infantil està directament relacionada amb la situació laboral dels pares i amb la composició de la llar. 

En aquest sentit, destaca especialment el risc de pobresa elevat de les llars amb dos adults amb tres o més fills 

dependents (el 64,4%). Aquest tipus de llars, caracteritzades per taxes de risc de pobresa elevades al llarg de tota 

la sèrie històrica de l’ECV, veuen augmentar especialment la seva situació de vulnerabilitat des de l’inici de la cri-

si, i passen d’una taxa de risc de pobresa del 37,4% l’any 2007 fins a assolir la taxa del 64,4% abans esmentada 

l’any 2011.  

La població d’origen estranger és un altre col·lectiu especialment afectat pel risc de pobresa des de l’inici de la 

crisi, com a conseqüència d’haver estat un grup especialment afectat per la destrucció d’ocupació. L’any 2011 el 

seu risc de pobresa és del 42,2%, front al 15% de la població amb nacionalitat espanyola. S’observa un agreuja-

ment de la situació d’aquest col·lectiu, a més d’un augment de la distància entre la població estrangera i la de na-

cionalitat espanyola pel que fa a la incidència del risc de pobresa, amb el consegüent risc de fractura social. A 

més, en el col·lectiu de persones estrangeres s’afegeix el risc d’exclusió social, atès que la seva situació al país 

pot esdevenir irregular per haver perdut l’ocupació i esgotat les prestacions corresponents i, com a conseqüència, 

no poder renovar el permís de residència.    

Atenent altres variables, el risc de pobresa afecta especialment determinats col·lectius: les persones que tenen un 

nivell educatiu de primària o inferior (el 24,2%); les persones separades o divorciades (el 28,3%), que han des-

plaçat les persones vídues com a col·lectiu més afectat pel risc de pobresa segons l’estat civil; i les persones amb 

un estat de salut molt dolenta (el 21%) o dolenta (el 20,85).  

La població analitzada fins ara és aquella que es troba en risc de pobresa si es pren com a referència la renda 

disponible després de les transferències socials, les quals constitueixen un indicador respecte de l’eficàcia redis-

tributiva del sistema de protecció social. L’any 2011, el 42,7% de la població hauria estat en risc de pobresa a 

Catalunya si no s’haguessin rebut transferències socials, que situen el risc en el 19,1%. 

Tal com s’observa a la taula següent, en conjunt, les transferències socials tenen un impacte menor en la reduc-

ció del risc de pobresa a Catalunya respecte de la mitjana de la UE27, atès que existeix una distància més gran 

entre taxes abans i després de transferències socials en el cas de la UE27, tot i que es parteix de taxes més ele-

vades que en el cas de Catalunya, tant amb relació a la població total com respecte de la població de 65 anys i 

més.  

D’altra banda, existeixen diferències importants entre col·lectius amb relació a l’eficàcia de les transferències so-

cials per reduir el risc de pobresa. L’impacte és més elevat en el cas de les persones de 65 anys i més que en el 

conjunt de la població, qüestió que posa de manifest la importància de les pensions de jubilació com a font 

d’ingressos principals d’aquest col·lectiu. D’altra banda, la protecció social més intensa a les persones en edat ac-

tiva és la que proporciona les prestació per desocupació; tanmateix, la limitació temporal d’aquesta prestació, 

juntament amb la debilitat de les polítiques de protecció a la família, provoca que la durada de la crisi deixi moltes 

llars sense cobertura del sistema de protecció social, amb la consegüent desprotecció de la infància.  
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A més, la distancia entre les persones de 65 anys i més i la resta de la població ha crescut pel que fa la incidència 

de les transferències socials en la reducció del risc de pobresa, qüestió que indica que s’ha produït un procés de 

concentració de l’esforç en protecció social i polítiques socials en la vellesa (CES, 2013). 

TAULA V-96. Taxa de risc de pobresa abans i després de transferències socials. Catalunya i UE27, 2004-2011 

  Població total Població de 65 anys i més 

  Catalunya UE27  Catalunya UE27  

  

Abans trans-

ferències 

Després 

transferèn-

cies 

Abans trans-

ferències 

Després 

transferèn-

cies 

Abans trans-

ferències 

Després 

transferèn-

cies 

Abans trans-

ferències 

Després 

transferèn-

cies 

2004 37,0 17,7 ... ... 84,6 27,4 ... ... 

2005 35,5 17,2 43,0 16,4 82,5 28,9 89,0 18,9 

2006 36,0 19,0 43,2 16,5 81,9 28,4 88,9 19,0 

2007 35,8 18,2 42,7 16,5 85,9 29,6 88,4 18,4 

2008 33,7 16,6 42,0 16,4 83,1 25,4 87,7 19,0 

2009 37,8 18,4 42,3 16,3 84,4 25,1 87,7 18,0 

2010 41,6 19,9 43,4 16,4 86,1 21,4 87,7 16,0 

2011 42,7 19,1 44,0 16,9 87,3 17,7 87,9 15,9 
Unitats: percentatges. 

...: Dades no disponibles. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 

 

A continuació, es resumeix l’Informe del CTESC sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball, que 

va ser aprovat el 10 de desembre del 2012. A partir de les consideracions de l’Informe, el CTESC va consensuar 

cinquanta recomanacions, que també es relacionen a continuació.  

REQUADRE V-1.  Informe del CTESC sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball194 

L’informe analitza la situació de risc de pobresa associada a la relació de les persones amb el mercat de tre-

ball, així com els processos a través dels quals s’aconsegueix millorar i, idealment, abandonar la situació de 

risc. La metodologia de l’estudi es basa en l’aplicació de tècniques d’investigació social i s’estructura en dues 

parts: d’una banda, la gestió documental i, de l’altra, el treball de camp qualitatiu, que consta de la realització i 

anàlisi d’entrevistes en profunditat a professionals i d’entrevistes biogràfiques a persones que han viscut situa-

cions de risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball (en endavant, risc de pobresa RMT).  

En primer lloc, es fa un repàs dels diferents enfocaments metodològics entorn al fenomen de la pobresa i 

s’acota el concepte que es considera a l’Informe: el de pobresa relativa; en concret, l’indicador utilitzat és el de 

risc de pobresa. A l’Informe s’analitzen les situacions de risc de pobresa relacionades amb el mercat de treball, 

especialment les que tenen a veure amb la situació d’atur i de risc de pobresa en el treball. També s’analitzen 

els canvis socioeconòmics que han afectat el mercat de treball, la família i l’Estat del benestar en les darreres 

dècades. Finalment, s’analitzen les característiques del mercat de treball que expliquen el risc de pobresa de 

les persones, sense deixar de banda, però, la interacció del treball amb altres factors, com l’estructura de la llar 

i el sistema de protecció social; en concret, es fa una anàlisi específica de les situacions laborals que es relaci-

onen amb un risc de pobresa més elevat a Catalunya.  

Seguidament, es fa un repàs de les estratègies públiques relacionades amb la pobresa i el mercat de treball. 

En l’àmbit de la Unió Europea (UE), s’explica com s’han abordat en el debat públic i social europeu els concep-

tes de pobresa i exclusió social i l’associació que s’ha fet d’aquests conceptes amb el mercat de treball; més 

endavant s’introdueix el concepte d’inclusió activa. En l’àmbit espanyol, es repassa l’evolució de les polítiques 

de protecció social, des de l’assistencialisme social dels anys setanta fins a les polítiques de protecció social. 

                                                           
194 Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i 

Social de Catalunya, 2012.  
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Així mateix, a partir de l’entrada d’Espanya a la UE (1986), s’inicia una nova etapa amb l’aprovació dels plans 

nacionals d’acció per a l’ocupació (PNAO) i, més recentment, dels plans nacionals per a la inclusió social 

(PNAIS). Finalment, en l’àmbit català, es presenten les bases constitucionals i estatutàries de la política d’acció 

social a Catalunya, i s’analitzen les principals estratègies públiques catalanes d’acció social, la renda mínima 

d’inserció (RMI) i les polítiques actives d’ocupació (PAO).  

A continuació, es recullen els resultats del treball de camp qualitatiu. En primer lloc, s’analitzen alguns dels as-

pectes més rellevants associats a l’aparició del risc de pobresa RMT. En segon lloc, s’estudien els impactes que 

aquesta situació genera sobre el benestar econòmic, l’estat de salut i les relacions familiars. En tercer lloc, 

s’analitzen les condicions que possibiliten a les persones i les famílies millorar la seva situació de risc respecte 

del punt de partida. En quart lloc, s’estudia el paper de les institucions en l’àmbit de la prevenció i lluita contra 

el risc de pobresa RMT. En cinquè lloc, es relacionen les recomanacions efectuades per les persones entrevis-

tades per millorar l’eficàcia dels instruments i recursos analitzats i facilitar la sortida de les situacions de risc 

de pobresa RMT.      

Finalment, s’exposen les consideracions que es deriven de l’informe i es reuneixen les cinquanta recomanaci-

ons consensuades pel CTESC, les quals es relacionen a continuació, agrupades en set àmbits:   

Canvis socioeconòmics i els nous riscos socials: disposar de dades estadístiques sobre la pobresa en el treball i 

la nova pobresa; fomentar la flexibilitat en l’organització del temps de treball i l’ocupació a temps parcial volun-

tària; promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, prioritàriament mitjançant la racionalització dels hora-

ris laborals i complementàriament per mitjà de serveis educatius, de guarda i de suport a la conciliació; crear 

una xarxa de protecció per a famílies amb manca de recursos, compatible amb ingressos baixos; incorporar i/o 

millorar els criteris de progressivitat en les prestacions; i esmerçar esforços per disposar al més aviat possible 

d’un pacte nacional contra la pobresa i l’exclusió social.   

Risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball: disposar de remuneracions suficients i fomentar ocupaci-

ons de qualitat; incrementar la participació laboral en les llars amb una intensitat del treball baixa; i lluitar con-

tra el treball no declarat a través de la millora de l’estructura fiscal i la de les contribucions socials per no des-

incentivar el treball formal.  

Estratègies de millora i/o sortida de la pobresa relacionada amb el mercat de treball: mantenir un referent pro-

fessional únic amb una tasca d’orientació i acompanyament sociolaboral; possibilitar l’empoderament de les 

persones; i afavorir l’esperit empresarial i el treball per compte propi, tot disposant de mesures per minimitzar 

els riscos, especialment en els col·lectius més vulnerables. 

Sistema de prevenció i lluita contra el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball: incrementar i millo-

rar la gestió dels recursos humans i materials; garantir la suficiència econòmica del tercer sector social, així 

com millorar la capacitació dels/de les professionals de les entitats; clarificar les competències de les diferents 

institucions i entitats, així com avançar en la coordinació i la col·laboració; millorar la transversalitat de les ac-

tuacions; agilitar i simplificar processos; flexibilitzar i adaptar els instruments en funció de la situació de les 

persones usuàries; avançar en l’anàlisi prospectiva del mercat de treball; establir mecanismes d’avaluació; 

conscienciar tots els agents implicats de la importància dels programes de recol·locació en els plans socials de 

les empreses; garantir la cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, etc.); i actuar preventiva-

ment enfront del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. 

Garantia de rendes: accedir a una renda que garanteixi uns ingressos de subsistència un cop esgotades les 

prestacions i/o els subsidis per desocupació, vinculada a diverses accions; proporcionar suport als ingressos 

dels treballadors en risc de pobresa; millorar la informació sobre prestacions i ajudes i facilitar el pas entre 

unes i altres; millorar i/o redefinir els criteris d’accés a les prestacions per als col·lectius més vulnerables (llars 

amb intensitat del treball baixa); i establir procediments flexibles d’accés a les prestacions i reduir el període de 

temps de resolució i cobrament.  

Renda mínima d’inserció: mantenir una última xarxa de protecció econòmica per part de la Generalitat de Cata-

lunya i, en cas contrari, reincorporar a l’RMI al col·lectiu de persones en risc de pobresa vinculat amb el mercat 

de treball; permetre la simultaneïtat del treball amb la percepció de l’RMI; flexibilitzar els límits temporals de la 

prestació i vincular-los amb els objectius i l’horitzó temporal dels itineraris d’inserció sociolaboral; i reforçar les 

mesures de suport i acompanyament durant els primers sis mesos d’estada en el programa. 
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Polítiques actives d’ocupació: millorar els vincles entre polítiques actives i passives d’ocupació i prioritzar les 

polítiques actives d’inserció laboral; fomentar la inserció sociolaboral amb la major rapidesa possible des que 

es produeix la situació d’atur; facilitar tots els mitjans necessaris per al desenvolupament de la tasca dels/de 

les professionals de l’orientació i l’acompanyament; garantir una oferta de serveis ocupacionals activa al llarg 

de tot l’any; seguir adaptant l’oferta formativa professionalitzadora a les necessitats del sistema productiu; 

apostar per programes que combinin la formació amb l’experiència professional i aclarir la finalitat i el concepte 

de les pràctiques; agilitar l’acreditació de competències professionals; i apostar per les noves tecnologies (his-

torial compartit o eina integrada d’orientació).  

Privació material severa 

L’evolució de les situacions de privació material severa (un dels tres components de la taxa AROPE) a Catalunya al 

llarg de la crisi mostra que la disminució de la capacitat adquisitiva ha tingut efectes sobre les condicions de vida 

de les llars i que, en ocasions, ha comportat la privació de les seves necessitats bàsiques: l’any 2011, el 5,8% de 

la població catalana es troba en situació de privació material severa, enfront de l’1,6% l’any 2008.  

La privació material severa mostra millors resultats a Catalunya en relació amb la mitjana de la UE27, que se si-

tua en el 8,8% l’any 2011, malgrat que la taxa de risc de pobresa de la UE27 (el 16,9%) és més baixa que la cata-

lana (el 19,1%). Les taxes de privació material severa més elevades corresponen als països de l’est d’Europa: 

Bulgària (el 43,6%), Romania (el 29,4%) i Hongria (el 23,1%); i als països bàltics: Letònia (el 31,4%) i Lituània (el 

18,5%). En tots aquests casos (amb l’excepció de Lituània) la privació material severa és més elevada que el risc 

de pobresa, situació que es podria explicar per l’existència d’uns ingressos mitjans baixos en aquests països, jun-

tament amb un cost de la vida elevat. En una altra situació es troben Catalunya i Espanya que, amb taxes de po-

bresa elevades, tenen uns nivells de privació material severa relativament baixos (tot i que en el cas de Catalu-

nya, el nivell de privació material severa és més elevat que a Espanya). Els països amb nivells de privació material 

severa més baixos són Luxemburg i Suècia (l’1’2%), que mostren també taxes de risc de pobresa relativament 

baixes.     

GRÀFIC V-49. Taxa de risc de pobresa i taxa de privació material severa. UE27,1 2011 
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Unitats: percentatges.  

(1) Les dades d’Irlanda no estan disponibles. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 

A la taula següent s’observa el percentatge de població afectada a Catalunya per cadascun dels nou ítems que 

conformen l’indicador de privació material severa i la seva evolució al llarg de la crisi. Un percentatge important 

de la població catalana pateix restriccions importants en algun d’aquests ítems l’any 2011. Així, el 33,2% de les 

llars manifesten no tenir capacitat per fer-se càrrec de despeses imprevistes, que suposa que 260.300 llars més 
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 es troben en aquesta situació respecte de l’any 2008. Així mateix, el 29,8% de les llars no es poden permetre va-

cances com a mínim una setmana a l’any (66.800 llars més que l’any 2008). D’altra banda, si bé no són tantes 

les llars afectades per la privació de menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, sí que és cert que des 

de l’inici de la crisi el nombre de llars que hi estan afectades ha augmentat de manera important: de les 27.600 

llars afectades per aquesta privació l’any 2008, s’ha passat a 147.200 llars que la pateixen, és a dir, l’increment 

ha estat del 433,3%.   

D’altra banda, les llars afectades per retards en els pagaments relacionats amb l’habitatge principal (hipoteca o 

lloguer, rebuts de gas, comunitat, etc.) han augmentat de manera important entre l’any 2007 i el 2010, fins a s i-

tuar-se en el 8%, i han baixat l’any 2011. Finalment, s’ha produït un augment de les llars que no disposen d’algun 

bé d’equipament.   

TAULA V-97. Llars afectades pels ítems de l’indicador de privació material severa. Catalunya, 2007-2011 

  2008 2011 

No té capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes 24,4 33,2 

No pot fer vacances mínim una setmana a l'any 28,0 29,8 

No pot menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies 1,0 5,3 

No pot mantenir l'habitatge a temperatura adequada 4,9 6,9 

Retard en els pagaments relacionats amb l'habitatge 5,4 4,5 

No disposa de telèfon  0,5 4,2 

No disposa de televisió 0,5 0,9 

No disposa de rentadora 0,8 0,9 

No disposa de cotxe 22,6 25,9 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Intensitat del treball a la llar195 

L’evolució de l’indicador sobre intensitat del treball a la llar és el que pitjors resultats mostra en relació amb la 

resta de components de la taxa AROPE, atès que el percentatge de població que viu en llars amb intensitat del 

treball molt baixa s’ha més que doblat entre l’any 2008 i el 2011, i ha passat d’afectar el 4,6% de la població, a 

afectar-ne el 10,5%. La destrucció d’ocupació que es produeix a Catalunya com a conseqüència de la crisi i 

l’increment de l’atur de llarga durada explicarien el comportament d’aquest indicador.  

Els països de la UE27 mostren millors resultats en l’evolució d’aquest indicador en el període 2008 -2011: Cata-

lunya i Espanya, juntament amb Letònia i Estònia, són els que registren un increment més elevat de les persones 

que viuen en llars amb una intensitat del treball molt baixa. Això és degut al fet que la crisi no ha tingut uns efec-

tes tan negatius en l’ocupació a la UE27 en general.  

                                                           
195 La intensitat del treball a la llar és un dels tres aspectes que incorpora la taxa AROPE. En concret, es troben en risc de pobresa i exclusió 

social les persones que viuen en una llar amb una intensitat del treball molt baixa, és a dir, les persones d’entre 0 i 59 anys que viuen en una 

llar on les persones en edat activa han treballat menys del 20 per cent del seu potencial total durant els 12 mesos anteriors.  
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GRÀFIC V-50. Evolució de l’indicador sobre intensitat del treball molt baixa. UE27,1 2008-2011  
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Unitats: percentatges. 

(1) Dades d’Irlanda no disponibles. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 

 

Un indicador que reflecteix la dimensió que ha tingut la crisi en l’ocupació a Catalunya és el que fa referència a 

les llars en les que totes les persones en edat activa estan aturades. Les llars en aquesta situació han crescut in-

interrumpidament a Catalunya al llarg dels anys de la crisi: han passat de ser 76.100 llars l’any 2008 a 248.200 

llars l’any 2011, la qual cosa suposa un increment del 226,1%.  

També cal fer referència a l’increment de les llars en les que almenys una de les persones actives està aturada 

(que passen de 307.100 a 667.400 entre 2008 i 2011), atesa la distribució intrafamiliar de l’atur en el moment 

de crisi actual, que recau de manera important en les persones sustentadores principals, fet que incrementa la 

vulnerabilitat d’aquestes llars, malgrat el seu accés a l’ocupació. De fet, es constata un augment superior de les 

llars amb la persona de referència a l’atur entre 2008 i 2011 (de 126.300 passen a 322.700) respecte de les 

llars amb alguna de les persones actives aturades. 

El fet que el creixement de l’atur hagi suposat un increment de la vulnerabilitat de les llars al llarg de la crisi a Ca-

talunya s’ha de posar en relació amb les característiques del sistema de protecció social espanyol i la seva capa-

citat per limitar els efectes de l’atur sobre el risc de pobresa i l’exclusió social. Ja s’ha comentat anteriorment el 

pes que tenen les pensions de jubilació en la reducció del risc de pobresa i que el recurs principal del sistema de 

protecció social destinat a la població en edat activa és la prestació per desocupació. A més, d’acord amb el 

CTESC (2012),196 es constata una manca de cobertura de les situacions de risc de pobresa de les llars amb algu-

na persona activa ocupada, juntament amb un dèficit d’intensitat de la protecció a la família. En aquest context, 

la durada de la crisi, juntament amb la política de contracció de la despesa social, està abocant moltes llars a si-

tuacions de risc de pobresa. 

5.4.2. RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

La renda mínima d'inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvo-

lupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics su-

ficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la inser-

ció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport 

per a la integració laboral i formació d'adults. 

La renda mínima d'inserció es gestiona mitjançant la Comissió Interdepartamental, que actua com a òrgan de di-

recció i coordina les funcions del Departament d'Empresa i Ocupació, del Departament de Benestar Social i Famí-

lia i del Departament d'Ensenyament. L’any 2012 es canvia l’adscripció orgànica de l’òrgan tècnic administratiu 

                                                           
196 El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. Barcelona: CTESC, 2012. 
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 de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, que passa a dependre del Departament 

d’Empresa i Ocupació.197  

Els efectes de la crisi sobre l’ocupació provoquen un augment dels expedients de l’RMI a partir de l’any 2008, un 

increment especialment acusat l’any 2009. L’RMI es converteix en el darrer esglaó del sistema de protecció soc i-

al a Catalunya, una vegada esgotades les prestacions i els subsidis d’atur. Com a conseqüència, el perfil de les 

persones perceptores de la prestació canvia, i el motiu laboral augmenta com a problemàtica principal dels expe-

dients de l’RMI.  

L’any 2011 es procedeix a la reforma de la prestació, amb la restricció dels seus criteris d’accés.198 Com a conse-

qüència, l’any es tanca amb la disminució del nombre de persones titulars de la prestació, degut a la revisió dels 

expedients vigents a la llum dels canvis introduïts i per la reducció del nombre de noves incorporacions al PIRMI. 

La reforma es justifica pels desajustos detectats en el sistema, causats per l’augment de sol·licituds provinents en 

bona part de persones demandants d’ocupació, mentre que l’RMI en el seu origen pretenia donar cobertura a s i-

tuacions de marginació i exclusió social.  

L’any 2012 es modifica la Llei 10/1997, de la renda mínima d’inserció:199 s’elimina el seu caràcter universal i ga-

rantit i s’estableix que s’han de tenir en compte les disponibilitats pressupostàries per aprovar les sol·lic ituds i, si 

s’escau, fer una prelació d’expedients; es demora l’abonament de la prestació econòmica; es regulen nous requi-

sits per poder obtenir-la i s’estableix que no hi tenen accés les persones que només presenten una problemàtica 

laboral derivada de la manca o pèrdua de feina. 

El nombre d’expedients vigents de l’RMI l’any 2012 continua baixant per segon any consecutiu, encara que la 

disminució és menys acusada que la registrada l’any anterior, i l’any es tanca amb 23.123 expedients vigents a 

31 de desembre, 1.642 expedients menys que l’any 2011.     

GRÀFIC V-51. Expedients vigents de l’RMI. Catalunya, 2008-2012 (a 31 de desembre)    
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Unitats: nombre d’expedients. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 

Família. 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 

Família. 

Pel que fa a l’antiguitat dels expedients, a la taula següent s’observa la distribució dels expedients vigents a 31 

de desembre del 2012, segons l’any de la seva tramitació, així com l’evolució d’aquesta distribució respecte del 

31 de desembre de 2011. La majoria dels expedients vigents a 31 de desembre del 2012 (el 76,2%) fa menys de 

quatre anys que estan donats d’alta al programa (de 2009 a 2012); i el 82,9% fa menys de cinc anys de la seva 

tramitació (de 2008 a 2012). D’aquestes dades es desprèn que la cronificació de la prestació no es dóna en la 

majoria dels casos i que els casos de cronificació són segurament de difícil inserció per ser situacions d’exclusió 

                                                           
197 Decret 60/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial del Departament d’Empresa i Ocupació i del Departament de Benestar Social i 

Família. DOGC núm. 6139, de 31.05.2012.  
198 Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. DOGC núm. 5931, de 29.07.2012 i Decret 384/2011, de 30 d’agost, de 

desplegament de la Llei 10/1997, de la renda mínima d’inserció. DOGC núm. 5953, de 31.08.2011.  
199 Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-

rístics. DOGC núm. 6094, de 23.03.2012.  
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social severa. D’altra banda, cal destacar que són pocs els expedients que s’incorporen al programa al llarg de 

l’any 2012, sobretot si es té en compte el precedent dels anys immediatament anteriors. Aquesta xifra pot ser 

conseqüència de la restricció dels criteris d’accés a la prestació, així com a la reducció de la partida pressupostà-

ria destinada a l’RMI, que pot haver provocat el retard entre l’entrada i la resolució d’algun expedient, tot i gaudir 

de tots els requisits,   

Si es compara aquesta situació amb la registrada a 31 de desembre del 2011, s’observa que hi ha hagut una 

disminució d’expedients, especialment important en els que es van tramitar durant l’any 2009 i el 2010, els anys 

en què més van augmentar les prestacions de l’RMI. Aquest comportament pot ser degut a la inserció laboral de 

les persones perceptores o bé a la revisió dels expedients a la llum dels nous requisits que per a les persones titu-

lars de la prestació incorporen les darreres reformes normatives (fonamentalment la que consisteix en què la per-

sona titular no pot presentar només el motiu laboral derivat de la pèrdua o manca de feina, sinó que ha d’afegir-hi 

dificultats d’inserció laboral i social). Així mateix, també s’observen baixes d’expedients que han estat tramitats 

en anys anteriors als de l’inici de la crisi, encara que en menor mesura. Això pot ser causa de l’aplicació del límit 

màxim de cinc anys de percepció de la prestació establert a partir de l’any 2011; no obstant això, l’existència 

d’excepcions a aquest límit justifica la pervivència d’alguns expedients antics (fonamentalment per causa d’edat i 

de pobresa severa). Finalment, s’observa un augment important (1.190) dels expedients tramitats l’any 2011, 

que es podria explicar per la revisió dels casos que es van donar de baixa en un primer moment en aplicació de la 

reforma normativa de l’any 2011 o per un retard en la tramitació de sol·licituds de prestació efectuades l’any 

2011.    

TAULA V-98. Expedients vigents segons el seu any de tramitació. Catalunya, 31 de desembre de 2011 i de 

2012 

  2011 2012 

  Expedients Percentatges Expedients  Percentatges 

1990-1995 228 0,9 161 0,7 

1996-2000 852 3,5 639 2,8 

2001-2005 2.298 9,4 1.803 7,8 

2006 702 2,5 561 2,4 

2007 966 3,5 783 3,4 

2008 1.732 6,2 1.548 6,7 

2009 5.632 20,2 4.984 21,6 

2010 7.765 27,8 6.694 28,9 

2011 4.379 15,7 5.569 24,1 

2012 ... ... 381 1,6 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.  

Pel que fa als nivells de recidiva (entrades i sortides de la prestació), s’observa que dels 23.123 expedients regis-

trats a 31 de desembre del 2012, hi ha 20.815 que corresponen a persones titulars que només han tingut un ex-

pedient i 2.308 que corresponen a persones titulars que han tingut un altre o uns altres expedients vigents de la 

prestació. Per tant, la recidiva de l’RMI a 31 de desembre del 2012 es quantifica en el 10 per cent dels exped i-

ents vigents.    

Amb relació a la quantia de la prestació, cal recordar les modificacions efectuades al respecte pel Decret 

384/2011, que preveu, per primera vegada des del naixement de l’RMI, la limitació de la seva quantia mensual 

fins al salari mínim interprofessional (641,40 euros l’any 2012). La quantia bàsica de la prestació, així com la 

dels ajuts per membre addicional i els complementaris no s’han revalorat l’any 2012. D’altra banda, la quantia 

mínima de la prestació no pot ser inferior al 25 per cent de la prestació bàsica (105,9 euros al mes), després de 

deduir, si s’escau, els ingressos que la unitat familiar rebi d’altres fonts. 

La quantia mitjana mensual de l’RMI corresponent a l’any 2012 se situa en els 451 euros, que suposa una dis-

minució del 4,1% respecte de l’any 2011. La quantia mitjana baixa per segon any consecutiu, encara que el des-

cens és més baix que el registrat l’any 2011, que va ser del 7,3%. Les modificacions normatives esmentades amb 
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 anterioritat van suposar que l’any 2011 s’ajustessin a la baixa les quanties de les prestacions que se situaven per 

sobre del salari mínim interprofessional.   

GRÀFIC V-52. Imports de l’RMI. Catalunya, 2008-2012 

Imports mensuals de l’RMI segons els membres de la 

unitat familiar. Catalunya, 2012 
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Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia. 

Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i del Departament 

d’Empresa i Ocupació. 

A continuació s’analitza el perfil de les persones perceptores de l’RMI (titulars i beneficiàries) l’any 2012. Pel que 

fa a les persones titulars (expedients vigents), la majoria són dones (el 56,3%). Una presència femenina més ele-

vada s’observa sobretot en les persones titulars de fins a 25 anys (el 71% són dones) i d’entre 26 i 35 anys (el 

68% són dones). Segons l’edat, el nombre més nombrós de persones titulars tenen entre 36 i 45 anys (el 36,4%). 

Entre els 36 i els 59 anys es concentra el 66% de les persones titulars de la prestació.  

D’altra banda, un total de 9.205 persones titulars de l’RMI tenen la nacionalitat estrangera (el 39,8% del total), 

les quals es concentren sobretot en la franja d’edat dels 26 als 35 anys, en la que suposen el 47,4% de les per-

sones titulars, i en la franja dels 36 als 45 anys, en la que el 45,9% tenen la nacionalitat estrangera; per tant, el 

perfil segons l’edat de les persones titulars de nacionalitat estrangera és més jove que si es pren en consideració 

el total de la població titular de la prestació. D’altra banda, el 52,7% de les persones estrangeres titulars d’una 

renda mínima són homes, situació que difereix del total general, en què la majoria és femenina. El col·lectiu més 

nombrós és el marroquí (5.882), seguit del romanès (318) i de l’equatorià (278).    

Pel que fa a la tipologia familiar de les persones titulars de la prestació, les persones soles són la tipologia més 

nombrosa i suposen el 37% del total, seguides dels nuclis familiars (el 34,4%) i de les famílies monoparentals (el 

26,2%). Les persones soles amb nucli de convivència suposen el 2,4% respecte del total. Pel que fa al nombre de 

fills i filles menors a càrrec, la majoria viuen en nuclis familiars (16.359 menors), i la resta (8.918 menors) en fa-

mílies monoparentals. Els nuclis familiars perceptors de l’RMI més nombrosos són els que tenen dos fills/es me-

nors a càrrec (el 31,1%), seguits dels que tenen tres i un fill, que suposen el 22,2% i el 21,5%, respectivament, 

del total de nuclis familiars. Cal posar de manifest que hi ha 71 nuclis familiars amb sis i més fills/es menors a 

càrrec, atès que a partir de sis membres de la unitat familiar, la quantia de la prestació ja és la màxima, que coin-

cideix amb l’import del salari mínim interprofessional (641,40 euros mensuals). Pel que fa a les famílies monopa-

rentals, les més nombroses són les que tenen un fill/a menor a càrrec (el 45,5%), seguides de les que tenen dos 

fills/es menors a càrrec (el 28,5%). També en aquest cas cal posar de manifest que un total de 14 famílies mo-

noparentals tenen sis i més fills/es menors a càrrec, pel que suposa en termes de la quantia de la prestació.    
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GRÀFIC V-53. Perfil de les persones titulars de l’RMI. Catalunya, 2012 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-

ció.  

 

D’altra banda, l’any 2012 s’han registrat un total de 29.394 persones beneficiàries (sense incloure la persona t i-

tular), el 52,3% de les quals són homes. El nombre de persones perceptores de la prestació (resultat de la suma 

de les persones titulars i de les persones a càrrec o beneficiàries) l’any 2012 és de 52.517, que s’acosta a la xifra 

registrada l’any 2009 (54.942), ambdues xifres allunyades de les 79.341 persones que l’any 2010 van ser per-

ceptores de l’RMI.  

Pel que fa a l’edat, la majoria de les persones beneficiàries tenen fins a 25 anys, atesos els nuclis familiars i les 

famílies monoparentals que perceben la prestació amb fills i filles menors a càrrec. Pel que fa a l’edat, les dones 

beneficiàries tenen un perfil més jove que els homes.    

Respecte del nombre de problemàtiques citades en les sol·licituds de l’RMI l’any 2012, en el 71,2% dels casos 

s’ha registrat una sola problemàtica, en el 24,3% se citen dues problemàtiques i en el 4,5% dels casos figuren 

tres problemàtiques com a motiu de la prestació.     

Si s’analitzen les sol·licituds de l’RMI per tipus de problemàtica, s’observa que el motiu laboral, és a dir, la manca 

de feina, és la problemàtica més al·legada en les sol·licituds de l’RMI l’any 2012; en concret, el motiu laboral figu-

ra en un total de 9.292 sol·licituds, 6.553 de les quals tenen el motiu laboral com a problemàtica principal, 2.502 

el tenen com a segona problemàtica i en 237 ocasions el motiu laboral consta com la tercera de les problemàti-

ques que motiven la sol·licitud de l’RMI. En aquest sentit, cal posar de manifest que des de la reforma de la pres-
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 tació de l’any 2011, el motiu laboral per sí sol no pot ser causa de sol·licitud de l’RMI, si no va acompanyat d’una 

problemàtica afegida. El segon motiu que més es manifesta és la monoparentalitat, que ha estat assenyalat en 

4.295 ocasions, el 90 per cent com a problemàtica principal. La salut ha estat assenyada per 3.010 persones 

sol·licitants. La immigració ha estat posada de manifest per 2.661 persones com a motiu per sol·licitar la prestació 

de l’RMI. El fet de ser persona sola, una problemàtica múltiple i els trastorns mentals són altres motius c itats en 

la primera opció.   

5.5. FINANÇAMENT DE LA PROTECCIÓ SOCIAL 

La despesa en protecció social a Espanya en percentatge del PIB va ser del 25,2% l’any 2010, 0,5 punts percen-

tual més que l’any 2009. A la UE-27, aquest percentatge va ser del 28,2%, lleugerament inferior al de l’any 2009, 

però 3 punts percentuals per sobre del percentatge d’Espanya. 

La partida amb més pressupost en la despesa en protecció social a Espanya és la vellesa, que representa el 

32,8% de la despesa total en protecció social, 1,6 punts percentuals per sobre del pes que tenia l’any 2009. Les 

altres partides amb més pressupost són la salut (28,1%) i la desocupació (13,7%), les quals han reduït el seu pes 

relatiu en 0,9 i 0,8 punts percentuals, respectivament. 

A la UE-27, les partides més importants en protecció social també són la vellesa (37,6%) i la salut (28,3%), aques-

ta primera amb 4,8 punts percentuals per sobre del pes que té a Espanya, mentre que la salut té un pes molt si-

milar a Espanya. En tercera posició se situen la discapacitat i la família, ambdues amb una participació sobre el 

total de la despesa en protecció social del 7,7%. La desocupació a la UE-27 té un pes de 8 punts percentuals infe-

rior al que té a Espanya. 

TAULA V-99. Despesa en protecció social en percentatge del PIB i distribució. Espanya i UE-27, 2009-2010 

  

Espanya UE-27 Espanya-UE-27 

2009 2010 2009 2010 2010 

Protecció social / PIB (%) 24,7 25,2 28,4 28,2 -3,0 

  2009 2010 2009 2010 2010 

Protecció social (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Vellesa 31,1 32,8 37,4 37,6 -4,8 

Salut 29,0 28,1 28,4 28,3 -0,2 

Desocupació 14,6 13,7 5,9 5,8 8,0 

Viduïtat 8,5 8,7 5,7 5,7 3,1 

Discapacitat 6,9 7,0 7,7 7,7 -0,7 

Família 6,1 5,9 7,7 7,7 -1,8 

Costos administratius 2,0 2,0 3,0 3,0 -1,0 

Exclusió social 1,0 0,9 1,4 1,5 -0,7 

Habitatge 0,8 0,9 1,9 1,9 -1,0 

Altres partides 0,1 0,1 0,9 0,9 -0,8 
Unitats: percentatge del PIB i sobre el total de la despesa. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

Si analitzem la despesa en protecció i promoció social en els pressupostos generals de l’Estat, aleshores dispo-

sem d’informació actualitzada fins a l’any 2012. Per aquest any la despesa en aquesta matèria se situava en 

168.249 milions d’euros, el 3,9% inferior a la de l’any 2011, lleugerament per sota de la corresponent a l’any 

2010. En termes relatius, la despesa en protecció i promoció social representa el 54% dels pressupostos gene-

rals de l’Estat i el 16% del PIB. 

Les partides en protecció i promoció social més importants de l’any 2012 són les pensions (68,8% del total) i la 

desocupació (17,1%). La salut no s’inclou en aquesta política de despesa. S’aprecia que en els darrers dos anys 

la rúbrica que ha crescut més ha estat la de pensions que ha passat de representar el 63% del pressupost total 

en protecció i promoció social al 68,8% de l’any 2012. Per la seva banda, la desocupació va augmentar el seu pes 
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relatiu en més de 6 punts percentuals entre els anys 2009 i 2010 per situar-se en el 18% del total i ha disminuït 

lleugerament en els dos darrers anys per acabar en el 17,1% del total. 

TAULA V-100. Despesa en protecció i promoció social en els pressupostos generals de l’Estat, 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 2011-2012 

1. Total pressupostos generals de l'Estat 350.213 350.696 315.991 311.777 -1,3 

2. Protecció i promoció social 165.317 172.009 175.079 168.249 -3,9 

(2)  / (1) en percentatge 47,2 49,0 55,4 54,0 -1,4 

(2) / PIB en percentatge 15,8 16,4 16,5 16,0 -0,5 

  2009 2010 2011 2012 2011-2012 

Protecció i promoció social (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Pensions 64,2 63,0 64,1 68,8 4,7 

Desocupació 11,9 18,0 17,4 17,1 -0,3 

Altres prestacions econòmiques 9,1 8,4 7,8 7,1 -0,6 

Foment de l'ocupació 4,6 4,5 4,2 3,4 -0,8 

Gestió de la Seguretat Social 7,8 3,7 4,4 1,7 -2,7 

Serveis socials 1,5 1,6 1,4 1,3 -0,2 

Accés a l'habitatge 1,0 0,9 0,7 0,5 -0,2 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

5.5.1. EL PRESSUPOST DE LA SEGURETAT SOCIAL 

El pressupost de la Seguretat Social de l’any 2012 és de 120.690 milions d’euros, el 3% inferior al de l’any ante-

rior, però lleugerament per sobre dels ingressos liquidats de l’any 2011 (120.537 milions d’euros). La partida 

amb més recursos dels ingressos són les cotitzacions socials, que representen el 88,1% del total. En el període 

2009-2012 aquesta partida ha perdut 1,8 punts percentuals en la distribució dels ingressos, mentre que les 

transferències corrents n’han guanyat 1,4. 

TAULA V-101. El pressupost de la Seguretat Social. Espanya, 2009-2012 

Ingressos 2009 2010 2011 2012 2011-2012 

Cotitzacions socials 89,9 89,1 88,8 88,1 -0,7 

Taxes i altres ingressos 0,8 1,0 1,3 1,4 0,1 

Transferències corrents 6,0 6,9 6,6 7,4 0,8 

Ingressos patrimonials 2,2 2,0 2,5 2,4 -0,1 

Operacions de capital 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operacions financeres 1,1 0,9 0,8 0,7 -0,1 

Total 125.007 120.554 124.408 120.690 -3,0 

Liquidació ingressos 120.804 122.462 120.537 - - 

Liquidació / Total ingressos 96,6 101,6 96,9 - - 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

Pel que fa a les despeses, es constata que l’import pressupostat per a l’any 2012 és inferior a les obligacions re-

conegudes de l’any 2011 en 2.476 milions d’euros. La partida principal de les despeses són les pensions contr i-

butives, que representen el 84,5% del pressupost total. Aquesta partida ha crescut gairebé 10 punts percentuals 

en el període analitzat (2009-2012), mentre que les operacions financeres n’han perdut 7,8. 
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 L’any 2010 la diferència entre els ingressos i les despeses liquidades va ser negativa per primera vegada des de 

que va començar la crisi (-4.781,6 milions d’euros), i l’any 2011 aquesta diferència va millorar, però va seguir 

sent negativa (-2.628,8 milions d’euros). 

TAULA V-102. El pressupost de la Seguretat Social. Espanya, 2009-2012 (Continuació) 

Despeses 2009 2010 2011 2012 2011-2012 

Personal 2,0 2,1 1,9 2,0 0,0 

Béns i serveis 1,6 1,7 1,4 1,3 -0,1 

Despeses financeres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pensions contributives 74,7 79,1 79,6 84,5 4,8 

Pensions no contributives 1,6 1,7 1,6 1,7 0,0 

Incapacitat temporal 6,5 6,1 5,6 4,8 -0,8 

Maternitat, paternitat 1,9 2,2 1,9 2,0 0,0 

Prestacions familiars 0,9 0,9 0,8 0,8 0,0 

LISMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altres transferències 1,9 2,5 2,2 2,1 -0,1 

Operacions de capital 0,4 0,4 0,3 0,2 -0,1 

Operacions financeres 8,5 3,3 4,5 0,7 -3,8 

Total 125.007 120.554 124.408 120.690 -3,0 

Obligacions reconegudes 113.618 127.244 123.166 - - 

Liquidació / Total despeses 90,9 105,5 99,0 - - 

Liquidació despeses / PIB 10,8 12,1 11,6 - - 

Saldo 2009 2010 2011 2012 2011-2012 

Ingressos menys despeses liquidades 7.185,6 -4.781,6 -2.628,8 - - 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

En aquesta edició de la Memòria reprenem la informació dels drets i de les obligacions reconegudes de Catalunya 

que publica la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el període 2009-2011 es constata que els drets re-

coneguts van disminuint lleugerament, de la mateixa forma que ho fan els ingressos per cotitzacions socials, que 

són la font principal de recursos. En canvi, les obligacions tenen una evolució de creixement sostingut; les pensi-

ons són el principal component de les despeses. Això ha fet que el saldo entre ingressos i despeses liquidades en 

aquest període hagi passat de ser positiu a negatiu. El canvi de signe del saldo total entre ingressos i despeses es 

produeix l’any 2010, mentre que el canvi de signe entre cotitzacions i pensions es dóna un any més tard. Així, 

s’arriba a l’any 2011 amb un saldo total de -1.096 milions d’euros i un saldo entre cotitzacions i pensions de -

150 milions d’euros. 

A diferència del que passava a Catalunya, a Espanya el saldo entre cotitzacions i pensions ja va començar a ser 

negatiu l’any 2010.200 

 

 

 

                                                           
200 El saldo entre cotitzacions i pensions de la Tresoreria General de la Seguretat Social és de 4.512,3 milions d’euros l’any 2009, -1.811,3 

milions d’euros l’any 2010 i de -6.160,2 milions d’euros l’any 2011. 
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TAULA V-103. Drets i obligacions reconegudes1 de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Catalunya, 

2009-2011 

 

2009 2010 2011 

Drets reconeguts 18.785,0 18.682,0 18.445,1 

Cotitzacions 18.560,5 18.427,3 18.257,4 

Altres ingressos 224,5 254,6 187,8 

Obligacions 17.813,1 18.842,8 19.541,1 

Pensions 16.585,0 17.660,2 18.407,4 

Altres despeses 1.228,1 1.182,5 1.133,7 

Drets - Obligacions 971,9 -160,8 -1.096,0 

Cotitzacions - Pensions 1.975,5 767,1 -150,0 

Altres ingressos - Altres despeses -1.003,6 -927,9 -946,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 

(1) Els drets i les obligacions reconegudes són els ingressos obtinguts i les despeses efectivament gastades durant l’exercici pressupostari. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

5.5.2. SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 

A Catalunya l’any 2012 hi ha 2.954.636 persones afiliades, el 3,2% menys que l’any 2011 i 1.602.082 pensions 

en vigor, l’1,5% més que l’any 2011. A Espanya, les variacions del nombre de persones afiliades (-3,4%) i de les 

pensions en vigor (1,3%) són molt semblants a les de Catalunya. 

TAULA V-104. Persones afiliades en alta i nombre de pensions contributives en vigor de la Seguretat Social. Ca-

talunya i Espanya, 2009-2012 

  

Catalunya Espanya 

Afiliació Variació Pensions Variació Afiliació Variació Pensions Variació 

2012 2.954.636 -3,2 1.602.082 1,5 16.738.550 -3,4 8.919.997 1,3 

2011 3.051.522 -1,7 1.578.443 1,8 17.326.280 -1,5 8.805.164 1,5 

2010 3.103.655 -1,9 1.550.713 1,7 17.581.860 -1,9 8.671.018 1,6 

2009 3.164.245 -6,3 1.524.188 1,8 17.916.784 -5,7 8.531.935 1,7 
Unitats: persones afiliades i nombre de pensions en milers (mitjana anual). Variació anual en percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

L’evolució de l’afiliació i de les pensions descrita provoca una disminució de la relació entre afiliacions i pens ions 

tant a Catalunya com a Espanya. A Catalunya aquesta relació passa d’1,93 a 1,84 entre 2011 i 2012 i a Espanya 

passa d’1,97 a 1,88. En ambdós casos, 0,09 punts menys. La dada del 2012 de Catalunya (1,84) iguala la pitjor 

relació afiliats/pensions que ha tingut Catalunya des que hi ha estadístiques, que és la dels anys 1994 i 1996. 

Per la seva banda, la dada del 2012 d’Espanya (1,88 afiliats per cada pensió) encara se situa 0,12 punts per so-

bre del pitjor resultat que va registrar l’any 1996, que va ser d’1,76 afiliats per cada pensió. 
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 GRÀFIC V-54. Relació entre afiliacions i pensions. Catalunya i Espanya, 1982-2012 
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Unitats: nombre de persones afiliades dividit entre el nombre de pensions contributives en vigor. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

El Fons de reserva de la Seguretat Social disminueix el 5,7% l’any 2012 i se situa en 63.008 milions d’euros, el 

6% del PIB. En termes absoluts, la disminució és de 3.807 milions d’euros, motivada per la disposició, per prime-

ra vegada des que hi ha Fons, de 7.003 milions d’euros per donar cobertura a les pensions. 

TAULA V-105. Evolució general del Fons de reserva: dotacions, disposicions i reserva. Espanya, 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 

TOTAL 60.022 64.375 66.815 63.008 

Creixement (%) 4,9 7,3 3,8 -5,7 

TOTAL / PIB (%) 5,7 6,1 6,3 6,0 

1. Dotacions 50.750 52.559 52.782 53.008 

1a Acord del Consell de Ministres1 50.373 52.113 52.113 52.113 

1b Excés d'excedents de MATEPSS2 377,0 446,0 669,0 895,0 

2. Disposicions 0 0 0 -7.003 

3. Rendiments nets generats 9.272 11.816 14.033 17.003 

3a Rendiments generats3 9.690 12.352 14.718 17.003 

3b Ajustos per amortització d'actius -418,0 -536,0 -685,0 0,0* 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

(1) Amb càrrec als excedents pressupostaris de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social. 

(2) Derivat de la gestió per part de les mútues de treball i malalties professionals de la Seguretat Social de la prestació d'incapacitat temporal 

per contingències comunes. 

(3) Interessos del compte corrent, rendiments dels actius, resultat d'operacions d'alienació i altres ingressos rebuts. 

(*) L'any 2012 els ajustos per amortització d'actius  estan incorporats en els rendiments generats. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 
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5.5.3. EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El Departament de Benestar Social i Família és el que gestiona la part principal del Programa de protecció i pro-

moció social de la Generalitat de Catalunya.201 L’any 2012 el pressupost de l’Agrupació Benestar Social i Família 

és de 2.240,2 milions d’euros, el 0,5% més que l’any 2011. Aquest import representa el 6,1% del pressupost to-

tal de la Generalitat i l’1,07% del PIB.  

Si tenim en compte les obligacions reconegudes del Departament de Benestar Social i Família, constatem que 

l’import per a l’any 2012 (1.991,6 milions d’euros) se situa per sota de les obligacions de l’any 2009 (2.165,5 mi-

lions d’euros). 

TAULA V-106. Pressupost de l’Agrupació Benestar Social i Família per programes, 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 2011-2012 

Agrupació Benestar Social i Família 1.833,4 2.267,4 2.228,8 2.240,2 0,5 

Total Agrupació / Total sector públic (%) 5,0 5,7 5,7 6,1 0,4 

Total Agrupació / PIB (%) 0,90 1,10 1,06 1,07 0,01 

Obligacions Departament Benestar Social i Família 2.165,5 2.246,9 2.141,0 1.991,6 -7,0 

Obligacions Departament / Total Agrupació (%) 118,1 99,1 96,1 88,9 -7,2 

Obligacions Departament / PIB (%) 1,06 1,09 1,02 0,95 -0,07 

 

2009 2010 2011 2012 2011-2012 

Codi Agrupació Benestar Social i Família (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

121 Direcció i Administració General 6,7 5,5 6,4 6,4 -0,1 

313 Atenció familiar i drets de ciutadania 10,8 9,5 2,5 2,4 0,0 

314 Atenció a la immigració 1,0 0,8 0,8 0,7 0,0 

315 Promoció de l'autonomia personal1 60,6 68,5 74,4 69,9 -4,5 

317 Inclusió social i lluita contra la pobresa2 4,4 5,3 4,5 8,5 4,0 

318 Atenció a la infància i adolescència 8,9 8,1 7,9 8,6 0,7 

321 Polítiques de joventut 2,2 1,8 1,6 1,6 0,0 

322 Polítiques de dones 0,6 0,5 0,4 0,4 0,0 

323 Acció cívica i voluntariat3 1,8 0,0 1,5 1,4 0,0 

333 Igualtat, qualitat i integració laboral4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 

(1) Abans Atenció a la gent gran amb dependència. 

(2) Abans Altres serveis de protecció social. 

(3) Abans Serveis a la Comunitat. 

(4) Abans Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació. 

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

Per a l’any 2012, el principal subprograma de despesa de l’Agrupació Benestar Social i Família és el de Promoció 

de l’autonomia personal (abans anomenat Atenció a la gent gran amb dependència), que, amb una participació 

del 69,9% del total, ha passat a integrar diversos subprogrames que han deixat de tenir dotació pressupostària 

(Pensions i prestacions assistencials, Serveis socials bàsics i Personal d’atenció social) o l’han reduït dràstica-

ment (Atenció a les persones amb discapacitat). Si per als anys anteriors al 2012, sumem el pes dels programes 

que ara integren el de promoció de l’autonomia personal, s’observa que aquest subprograma ha passat de repre-

sentar el 60,6% del total l’any 2009 al 74,4% de l’any 2011. Per tant, aquesta suma ha perdut 4,5 punts percen-

tuals l’any 2012 respecte de l’any 2011. 

Els subprogrames que han augmentat la seva participació en el darrer any són la inclusió social i lluita contra la 

pobresa (4 punts percentuals) i l’atenció a la infància i adolescència (0,7 punts percentuals). 

                                                           
201 El 77,1% del pressupost consolidat del Programa de protecció i promoció social de la Generalitat de Catalunya correspon a l’Agrupació 

Benestar Social i Família. La resta del programa ve explicat quasi exclusivament pels subprogrames d’ocupabilitat (polítiques actives) i 

d’igualtat, qualitat i integració laboral (Renda mínima d’Inserció) que corresponen a l’Agrupació Empresa i Ocupació. 



 

173 

MEMÒRIA  

SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  

CATALUNYA 2012 

 5.5.3.1. RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

L’import total de la Renda mínima d’Inserció de l’any 2012 és de 130 milions d’euros, el 23,8% inferior al de l’any 

2011. La pensió mitjana també ha baixat l’any 2012 i s’ha situat en 450,7 euros al mes, el tercer any consecutiu 

en què disminueix. 

GRÀFIC V-55. Evolució de la pensió mitjana i de l’import total de la Renda mínima d’inseció. Catalunya, 2009-

2012 
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Unitats: import total en milions d’euros, variació interanual en percentatge i pensió mitjana en euros. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.5.4. PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA 

La conveniència de reforçar els sistemes de previsió social complementària és una qüestió que ha estat reiterada 

per les institucions de la Unió Europea. L’any 2012, amb la publicació del Llibre blanc de pensions de la Comissió 

Europea,202 es proposa que els plans d’estalvi privats complementaris de jubilació tinguin un paper més important 

a l’hora de garantir la futura adequació de les pensions, per la qual cosa es demana als estats membres que tro-

bin maneres de millorar la seva rendibilitat, la seva seguretat i hi facilitin l’accés igualitari. En aquest sentit, 

s’assenyala que la fiscalitat i altres incentius financers, així com la negociació col·lectiva tenen un paper impor-

tant. També s’ha incidit en la necessitat de millorar la seguretat dels plans de pensions de capitalització.  

Segons les dades de l’OCDE,203 el volum total d’inversions dels fons de pensions a Espanya durant l’any 2011 re-

presenta el 7,8% del PIB, un percentatge inferior al registrat en anys anteriors, que va ser del 7,9% (2010) i del 

8,1% (2009). L’any 2011, com en anys anteriors, el percentatge més elevat d’inversions en relació amb el PIB es 

registra als Països Baixos (el 138,2%) i a Islàndia (el 128,7%). En ambdós casos, el percentatge d’inversió ha 

augmentat respecte de l’any 2010. Per contra, entre els països europeus amb percentatges d’inversió inferiors a 

l’espanyol es troben Portugal (7,7%), Noruega (7,4%), República Txeca (6,5%), Alemanya (5,5%) i Itàlia (4,9%).  

Atès el poc desenvolupament dels instruments de previsió social complementària a Espanya, a l’estudi sobre el 

desenvolupament de la previsió social complementària, elaborat pel Govern de l’Estat en compliment del mandat 

contingut a la Llei 27/2011, d’1 d’agost,204 es proposen un seguit de mesures encaminades a fomentar els ins-

truments esmentats, entre les quals destaquen les següents: reduir les cotitzacions a la Seguretat Social de les 

empreses que realitzin aportacions a instruments privats de previsió social; eliminar el límit financer (no fiscal) a 

les aportacions a plans d’ocupació; permetre l’elecció individual de la cartera d’inversió en els plans d’ocupació; 

possibilitar l’accés al fons de pensions als 65 anys, encara que no s’accedeixi a la jubilació pública; fomentar les 

                                                           
202 Llibre blanc. Agenda per a unes pensions adequades, segures i sostenibles. COM (2012) 55 final. 
203 Pension markets in focus, núm. 9, setembre del 2012. OCDE. 
204 La Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en la seva disposició addici-

onal 19, estableix un termini de sis mesos perquè el Govern remeti al Congrés dels Diputats un informe sobre el grau de desenvolupament de 

la previsió social complementària i sobre les mesures que es podrien adoptar per promoure el seu desenvolupament a Espanya.  
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comissions de gestió variables en funció de la rendibilitat obtinguda pel fons; i millorar la informació a les perso-

nes partícips i assegurades amb un llenguatge més clar i comprensible sobre els riscos assumits.   

D’altra banda, actualment es troba en tramitació parlamentària el Projecte de supervisió de les assegurances pr i-

vades205 que, en matèria de plans i fons de pensions, preveu, per una banda, la possibilitat de la suspensió de la 

integració de nous partícips en els plans de pensions i, d’altra banda, la possibilitat de la suspensió temporal, to-

tal o parcial, de les aportacions, prestacions i mobilització dels drets dels partícips. El CES s’ha mostrat contrari a 

aquestes mesures i considera que haurien de ser suprimides perquè són perjudicials per a les persones partícips 

i beneficiàries dels plans i fons de pensions.206    

A continuació, s’analitzen les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions en matèria de 

plans i fons de pensions. També es fa referència als plans de previsió assegurats.207  

L’any 2011 consten registrades a Catalunya 18 entitats gestores (8 asseguradores i 10 gestores pures),208 quatre 

entitats menys que l’any 2010, any en què constaven registrades 10 entitats assegurades i 12 gestores pures. 

L’any 2011, aquestes entitats han gestionat 364 fons de pensions (46 menys que l’any anterior). Així mateix, 

l’any 2011 consten registrats un total de 823 plans de pensions209 (56 menys que l’any 2010). Els plans de pen-

sions registrats a Catalunya suposen el 26,1% del total estatal.  

TAULA V-107. Entitats gestores, fons i plans de pensions. Catalunya, 2010-2011    

  

Total 
Variació absoluta Variació relativa 

% sobre el total es-

tatal  
2010 2011 

Entitats gestores 22 18 -4 -18,2 18,9 

Fons de pensions 410 364 -46 -11,2 23,2 

Plans de pensions 879 823 -56 -6,4 26,1 
Unitats: nombres absoluts i percentatges.  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.  

Atenent els subjectes constituents, els plans de pensions poden ser d’ocupació, individuals o associats.210 La ma-

joria dels plans de pensions registrats a Catalunya l’any 2011 són de la modalitat d’ocupació (el 53,8%), seguits 

dels plans individuals (el 41,1%) i dels plans associats (el 5,1%). Pel que fa a la seva evolució, tant els plans 

d’ocupació com els individuals mostren l’any 2011 una disminució en termes interanuals, més elevada en el cas 

dels plans individuals (el 12,4%); tanmateix, els plans d’ocupació disminueixen per segon any consecutiu i acumu-

len una caiguda de l’11% en dos anys. D’altra banda, l’any 2011, el nombre de plans associats s’estanca respec-

te de l’any 2010, en què es va registrar la seva disminució després d’un seguit d’anys d’augment del nombre 

d’aquest tipus de plans.    

                                                           
205 Butlletí Oficial de les Corts Generals núm. 142-1, de 22.07.2011.  
206 Dictamen 6/2011, sobre l’Avantprojecte de llei de supervisió de les assegurances privades. 
207 Els plans i fons de pensions són un dels instruments de previsió social complementària més rellevants. Altres instruments de previsió so-

cial complementària són els següents: les assegurances de dependència; els plans de previsió social empresarial (PPSE); les assegurances 

col·lectives que instrumenten compromisos per pensions; els contractes d’assegurances que exterioritzen compromisos per pensions; i les mu-

tualitats de previsió social per a professionals o empresaris. Per a més informació vegeu: Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. 

Informe estadístic d’instruments de previsió social complementària 2011.  
208 Les entitats gestores dels fons de pensions poden ser gestores pures (aquelles societats que tenen com a objecte social exclusiu la gestió 

de fons de pensions) o entitats asseguradores autoritzades per operar en l’àmbit de l’Estat en les assegurances de vida.  
209 Els plans de pensions es configuren com institucions de previsió voluntària i lliure, les prestacions dels quals no són, en cap cas, substitu-

tives d’aquelles a les que es pugui tenir dret en el règim corresponent de la Seguretat Social i, en conseqüència, tenen caràcter privat i com-

plementari de les prestacions de la Seguretat Social. Els plans de pensions han d’estar integrats obligatòriament en un fons de pensions, que 

són patrimonis constituïts per fer front als plans de pensions, la gestió i custòdia dels quals correspon a les seves entitats gestores i diposità-

ries. Cada fons pot integrar un o diversos plans de pensions. Totes les aportacions econòmiques de les entitats promotores i dels partícips del 

pla s’han d’incorporar en el compte de posició del pla en el fons de pensions, amb càrrec al qual s’atendrà al compliment de les prestacions 

derivades de l’execució del pla.  
210 Els plans d’ocupació tenen com a promotora una entitat, corporació, societat o empresa, i els seus partícips són els seus empleats i em-

pleades. Els plans individuals tenen com a promotora una o diverses entitats de caràcter financer i els partícips són les persones físiques. En 

el cas dels plans associats, l’entitat promotora és qualsevol associació o sindicat que promogui la seva creació o participi en el seu desenvo-

lupament.  

http://www.dgsfp.mineco.es/PlanesFondos/Documentos/Informe%20Anual%20de%20Instrumentos%20de%20Previsi%C3%B3n%20Social%20Complementaria%202011/1.%20Informe%20Estad%C3%ADtico%202011.pdf
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 GRÀFIC V-56. Evolució dels plans de pensions segons modalitat. Catalunya, 2007-2011 
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Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.  

Pel que fa als plans de la modalitat d’ocupació, i atenent l’activitat econòmica de l’entitat promotora, s’observa 

que l’any 2011 el nombre més elevat d’aquests plans (30) tenen com a promotora una entitat de serveis finan-

cers. També concentren un nombre important de plans les entitats incloses en l’activitat de la indústria química  i 

en la de l’Administració Pública i defensa (29 plans en ambdós casos) i les entitats amb serveis d’assegurança, 

reassegurança i fons de pensions (24).   

En relació amb els partícips dels plans de pensions a Catalunya l’any 2011, s’observa el següent:  

 El nombre de partícips és de 2.978.454, que suposa una disminució de 53.762 partícips respecte de 

l’any 2010 (l’1,8% menys en termes relatius). El nombre de partícips dels plans de pensions a Catalunya 

disminueix per tercer any consecutiu. La disminució més elevada va ser l’any 2009 (del 4,8%), mentre 

que els anys 2010 i 2011 la caiguda de partícips s’ha atenuat. Segons la modalitat del pla, tant els plans 

individuals com els plans d’ocupació perden partícips (51.494 i 2.268, respectivament), mentre que els 

plans associats s’estanquen.      

   

 Si s’analitza la distribució del nombre de partícips segons la modalitat del pla, s’observa que els plans in-

dividuals són els que concentren la majoria dels partícips (el 82,8% del total), seguits a distància pels 

plans d’ocupació, amb el 20,1% dels partícips, i dels plans associats, amb el 0,5% dels partícips. 

 

 El volum total d’aportacions als plans de pensions, que inclouen les aportacions dels partícips i dels pro-

motors, ha estat d’1.100.820.449, que suposa una disminució del 20% respecte de l’any 2010. La dis-

minució de les aportacions l’any 2011 és superior a la registrada l’any 2010, que va ser del 15,7%. En 

termes relatius, els plans que han vist reduït en major mesura el volum de les seves aportacions han es-

tat els plans associats (el 28,9%), seguits dels plans individuals (el 26,8%) i dels plans d’ocupació (el 

3,2%).   

 

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (2012) assenyala que, en relació amb els plans 

d’ocupació, la disminució de les aportacions es deu a la reducció de les contribucions als plans de pensi-

ons de les administracions públiques i a la suspensió temporal en algunes empreses de les aportacions 

del promotor, acordades amb els representants dels partícips. Amb relació als plans individuals, la re-

ducció de les aportacions ha vingut motivada per la disminució de la renda disponible per la crisi econò-

mica i per la preferència de la ciutadania per instruments financers més líquids o, dins del sector de la 

previsió social, per aquells que ofereixen una garantia de conservació del capital, com són els plans de 

previsió assegurats.211 

                                                           
211 El Reial decret 1684/2007, de 14 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, recull la possibilitat de 

mobilitzar els drets consolidats dels plans de pensions del sistema individual a un altre pla o plans de pensions, a un o diversos plans de pre-
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L’any 2011, les principals magnituds dels plans de previsió assegurats212 mostren la importància que es-

tà adquirint aquest instrument de previsió social a Catalunya: hi ha 427.350 persones assegurades, que 

suposen el 51,9% del total de persones assegurades a l’àmbit de l’Estat. Les primes meritades ascendei-

xen a 2.214 milions (el 62,1% del total estatal), que és una quantia superior a la de les aportacions dels 

partícips de plans i fons de pensions al llarg del mateix exercici (757 milions). El volum de les prestacions 

pagades és de 780 milions (el 59,8% del total estatal). 

 

 Pel que fa a la distribució dels partícips segons trams d’aportació, les dades mostren que la major part de 

les aportacions als plans de pensions no són massa elevades: el 86,7% dels partícips (2.581.313) han 

realitzat aportacions anuals inferiors als 900 euros. D’altra banda, 142.435 partícips han fet aportacions 

superiors als 3.000 euros anuals (el 4,8% del total de partícips) i 63.830 partícips han realitzat aportaci-

ons superiors a 6.000 euros (el 2,1% respecte del total).  

                                                                                                                                                                                                 
visió assegurats o a un pla de previsió social empresarial. En el cas dels plans de pensions de la modalitat d’ocupació, no es poden mobilitzar 

a altres plans de pensions, a plans de previsió assegurats o a plans de previsió social empresarial, excepte en el supòsit d’extinció de la rela-

ció laboral i només si estigués previst en les especificacions del pla o per finalització del pla de pensions.   
212 La Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones Físiques, defineix els plans de previsió assegurats com a 

contractes d’assegurança que han de complir els requisits següents: a) El contribuent ha de ser el prenedor, l’assegurat i el beneficiari; b) Les 

contingències cobertes són únicament les previstes en la normativa de plans i fons de pensions i han de tenir com a cobertura principal la de 

jubilació; c) S’ha de fer constar de forma expressa i destacada a la pòlissa que es tracta d’un fons de previsió assegurat; d) Aquest tipus 

d’assegurances han d’oferir obligatòriament una garantia d’interès i utilitzar tècniques actuarials. En aquest últim punt és on radica la dife-

rència principal amb els plans i fons de pensions, que no ofereixen de forma general rendiments fixes, sinó que la seva rendibilitat depèn del 

comportament dels actius en els que inverteixen en els mercats financers.  
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 GRÀFIC V-57. Partícips dels plans de pensions. Catalunya, 2007-2011 
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Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Assegurances 

i Fons de Pensions.  

Distribució dels partícips segons la modalitat del pla. 

Catalunya, 2011 

82,8

16,6

0,6

Individuals

Ocupació

Associats

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General 

d’Assegurances i Fons de Pensions.   
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Distribució dels partícips per trams d’aportació, Catalu-
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L’any 2011, el patrimoni gestionat pels fons de pensions a Catalunya ha estat de 21.040.579.214 euros, la qual 

cosa suposa una disminució del 0,7% respecte de l’any 2010. Aquesta caiguda respon, entre d’altres raons, a les 

ja esmentades de reducció de les aportacions als plans de pensions i a la preferència pels plans de previsió as-

segurats. El patrimoni més elevat ha estat gestionat mitjançant els plans individuals (12.758.607.786 euros), 

malgrat que no són els més nombrosos; a través dels plans d’ocupació s’han gestionat 7.932.821.002 euros i 

mitjançant els plans associats, els menys nombrosos, 349.150.426 euros.  

Finalment, l’import de les prestacions pagades a Catalunya l’any 2011 és de 853.829.196 euros, que suposa un 

augment del 6,5% respecte de l’any anterior. Aquesta quantia representa el 77,6% de les aportacions realitzades, 

un percentatge superior al registrat l’any 2010, que va ser del 58,3%. D’altra banda, l’any 2011, l’import més ele-

vat ha estat el pagat a partícips de plans individuals (547 milions), seguit del pagat a partícips de plans 

d’ocupació (298 milions); finalment, s’han pagat 9 milions a partícips de plans associats.   

Segons el tipus de contingència, la majoria de les prestacions pagades l’any 2011 corresponen a la contingència 

de jubilació (el 83,3%), contingència per la que s’han pagat 711 milions. Així mateix, s’han pagat 74 milions per 

mort (el 8,7%), 68 milions per incapacitat (el 8%) i 78.325 euros per la contingència de dependència severa o 

gran dependència. Pel que fa a la contingència d’atur, s’han pagat 93 milions; per tant, l’atur és la segona contin-

gència després de la jubilació que ha motivat més pagaments de prestacions. En aquest sentit, cal tenir en comp-
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te que, mitjançant el Reial decret 1299/2009, de 31 de juliol,213 es facilita la liquiditat dels plans de pensions, de 

manera que el fet d’estar en situació legal d’atur permet al partícip fer efectius els seus drets consolidats, mentre 

que, amb la regulació anterior, s’exigia el període d’un any en situació d’atur per poder accedir a l’estalvi acumu-

lat en el pla de pensions.    

                                                           
213 Reial decret 1299/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de plans de fons de pensions, aprovat pel Reial decret 

304/2004, de 20 de febrer, amb la finalitat de facilitar la liquiditat dels plans de pensions en el supòsit d’atur de llarga durada. BOE núm. 

185, d’01.08.2009. 
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 6. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

6.1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA 

Àmbit de la Unió Europea 

Enguany la normativa i polítiques europees en matèria demogràfica majoritàriament es poden agrupar en dos 

grans blocs: la dirigida a col·lectius específics de la població (les persones més grans, el poble gitano, les perso-

nes immigrants de tercers països i els infants) i la relativa a moviments migratoris en general (control de fronte-

res, asil i visats).  

L’augment de l’esperança de vida, combinat amb la baixada de la fertilitat, fa que l’envelliment poblacional s igui 

una realitat ara i en el futur. Aquest canvi demogràfic va provocar que el 2012 es declarés l’Any europeu de 

l’envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional.214 En conseqüència el focus més important de les políti-

ques en matèria demogràfica s’ha situat en el col·lectiu de les persones més grans. L’objectiu perseguit en la de-

claració de l’Any europeu és sensibilitzar sobre la contribució que les persones més grans poden aportar a la so-

cietat, a la vegada que vol animar a actuar els responsables polítics i els interessats en el tema per crear oportu-

nitats millors per l’envelliment actiu i enfortir la solidaritat intergeneracional. Els tres eixos en els quals es basa 

l'Any europeu 2012 són: l'ocupació, la participació activa en la societat i la vida independent i saludable.  

A més dels actes, les conferències i els premis amb motiu de l’Any europeu de l’envelliment actiu, enguany desta-

ca el Dictamen del Comitè de les Regions, Envelliment actiu: Innovació, salut intel·ligent, millors vides,215 que 

promou la participació dels ens locals i regionals en tot el procés decisori i d'avaluació de les polítiques que fo-

mentin l'envelliment actiu. En aquest marc, el Dictamen reforça la importància de les persones més grans en 

l'àmbit laboral, del necessari paper actiu que han de tenir, l'impuls de la seva participació per garantir la integra-

ció social i de com la innovació pot contribuir a prestar millors serveis a la població que envelleix. Alhora també 

reconeix que l'envelliment sa és un procés continu al llarg del cicle vital i que és important recolzar les persones 

amb accions multidisciplinars de promoció de la salut, la prevenció de malalties i l'atenció sanitària i social. I con-

vida la CE a donar suport a accions i iniciatives que abordin els determinants de la salut i els factors de risc.  

El reclam vers la transversalitat de les mesures aplicables per assolir l’envelliment sa es repeteix en les conclusi-

ons del Consell, Envelliment sa al llarg del cicle vital,216 que a més recullen els resultats de la Conferència organit-

zada per la Presidència xipriota el mes de setembre sota el mateix títol.217 Val a dir que en aquesta Conferència es 

presenten diversos treballs que demostren que l'envelliment sa està estretament relacionat amb l'aplicació de 

programes eficaços de promoció de la salut i de prevenció de malalties a partir dels primers anys de vida i al llarg 

de tot el cicle vital. Per aquest motiu, s'insta els estats membres perquè adoptin un plantejament que traslladi el 

centre d'atenció cap a la promoció de la salut, la prevenció de malalties, el diagnòstic precoç i una gestió millor de 

les condicions de salut, com estratègia per millorar la qualitat de vida i reduir la càrrega de les malalties cròni-

ques, la fragilitat i la discapacitat.  

D’altra banda, sota el concepte que la base del foment de l’envelliment actiu i de l’assoliment dels objectius de 

l’Estratègia Europa 2020 és un profund coneixement dels canvis demogràfics, el mes de juliol el Dictamen del 

CESE: Horitzó 2020: full de ruta per a l’envelliment.218 Aquest Dictamen dóna suport a la voluntat de dur a terme 

una investigació europea a llarg termini, interdisciplinària i transfronterera, o al menys comparable, en el marc de 

l’envelliment i el canvi demogràfic. A més, considera que és essencial una infraestructura adequada i una coordi-

nació integrada de les activitats d’investigació. A tal fi proposa crear un Centre Europeu d’Investigació sobre 

l’Envelliment que pugui assolir les tasques de coordinació. I, per tal de donar respostes sobre el canvi demogràfic, 

social i tècnic, proposa que s’analitzin temes com el manteniment de la salut i la rehabilitació, la prolongació de la 

vida laboral, els requisits d’una vida cada vegada més autoresponsable i corresponsable, l’aprenentatge per viure 

més o els efectes de la creixent tecnificació en la vida de les persones, entre d’altres.  

                                                           
214 Decisió 940/2011/UE del PE i del Consell de 14 de setembre de 2011 sobre l’Any europeu de l’envelliment actiu i de la solidaritat inter-

generacional (2012). DOUE L 246, de 23.09.2011. 
215 Dictamen del Comitè de les Regions, Envelliment actiu: innovació, salut intel·ligent, millors vides. DOUE C 225, de 27.07.2012.  
216 Conclusions del Consell Europeu, Envelliment sa al llarg del cicle vital. DOUE C 396, de 21.12.2012. 
217 Conferència d'alt nivell sobre l’envelliment sa al llarg del cicle vital, organitzada per la Presidència xipriota els dies 5 i 6 de setembre de 

2012. 
218 Dictamen del CESE, Horitzó 2020: full de ruta per a l’envelliment. DOUE C 229, de 31.07.2012. 

http://www.mcu.es/cooperacion/docs/MC/PEC/decision940_2011.pdf
http://www.mcu.es/cooperacion/docs/MC/PEC/decision940_2011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0046:0051:ES:PDF
http://ec.europa.eu/health/ageing/docs/council_ccl_2012_c396-02_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:229:0013:0017:ES:PDF
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Posteriorment, en el Dictamen del CESE sobre la implicació i participació de las persones grans en la societat,219 

s’identifiquen els obstacles que hi ha per tal que tothom pugui envellir activament. El CESE exhorta les instituci-

ons, les ONG i els mitjans de comunicació perquè no estigmatitzin les persones grans, perquè siguin incloses en 

la presa de decisions i perquè es valori més la seva contribució que la seva edat cronològica.  

A més de les persones grans, en les polítiques europees es poden identificar altres col·lectius que han rebut una 

atenció especial. Entre ells destaca la població gitana, al qual s’han dirigit diverses actuacions tot donant continu-

ïtat a algunes actuacions dels anys precedents. En aquest sentit l’efecte de la Comunicació de la Comissió de títol 

Un marc europeu d’estratègies nacionals d’inclusió dels gitanos fins al 2020 (abril 2011), en tant que document 

estratègic, ha estat molt rellevant.220 Val a dir que aquesta Comunicació va ser particularment significativa per-

què, per primera vegada a la historia de la UE, es definien els objectius estratègics per a aquest col·lectiu. De re-

sultes d’aquest fet, a principis de l’any 2012 el Comitè de les Regions aprova el Dictamen Un marc europeu 

d’estratègies nacionals d’inclusió dels gitanos fins el 2020,
221

 on es demana als governs nacionals que recolzin 

els esforços dels ens regionals i locals centrats en l’àmbit de la integració de la població romaní amb la intenció 

d’establir un marc coherent de normes i polítiques nacionals en el marc europeu. A més, es reitera la necessitat 

d’afrontar a escala europea la situació de desavantatge de la població gitana en matèria de discriminació, pobre-

sa, nivell deficient d’educació, obstacles al mercat laboral, segregació en qüestions d’habitatge i accés insuficient 

als serveis sanitaris i socials.    

L’atenció especial a la població romaní igualment s’observa en la Resolució anual sobre els drets fonamentals de 

la UE del Comitè del PE de llibertats civils, justícia i afers interns. En aquesta Resolució es plantegen tres grans 

preocupacions: la necessitat d’una millor integració de les minories nacionals i del poble gitano, els drets de les 

persones migrants i, finalment, la igualtat de gènere i la lluita contra l’homofòbia.222 En relació al poble gitano 

concretament el Comitè lamenta que els ciutadans d'aquest origen siguin objecte d'expulsions col·lectives i deplo-

ra la "reacció feble" de la Comissió en determinats casos. També destaca les nombroses llacunes que es troben 

en la majoria de les estratègies d'integració dels gitanos presentades pels estats membres a la Comissió i fa una 

crida als governs nacionals perquè assignin els recursos suficients per complir amb els objectius que s’hi esta-

bleixen. 

Així mateix, el CESE ha aprovat al llarg de l’any dos dictàmens: El diàleg intercultural i els gitanos: el paper clau de 

les dones i l’educació (Dictamen addicional, 16 juny) i el Reforç de la autonomia social i integració dels gitanos a 

Europa (Dictamen addicional, 14 novembre). 223  

Altre dels col·lectius que la UE considera que cal protegir és el de les persones immigrants de tercers països resi-

dents al territori europeu. Enguany les polítiques més remarcables es refereixen a la seva integració. Concreta-

ment, per al col·lectiu de persones joves d’origen immigrant destaquen les conclusions del Consell i dels represen-

tants dels governs dels estats membres sobre la participació i la integració social del joves, especialment els 

d’origen immigrant.224 En les conclusions s’insta els estats membres i la Comissió a desenvolupar polítiques, dins 

dels seus àmbits de competència, que fomentin la participació dels joves d'origen immigrant en la vida democrà-

tica, econòmica, social i cultural; el diàleg i l'enteniment intercultural; la igualtat entre homes i dones de joves 

immigrants i l'aprenentatge formal i informal. Una visió més àmplia adreçada a tota la població d’origen immigrant 

s’observa en el Dictamen del Comitè de les Regions: Nova agenda europea per a la integració, que proclama que 

                                                           
219 Dictamen del CESE sobre La implicació i participació de les persones més grans en la societat (Dictamen d’iniciativa, SOC/448). Brus-

sel·les, 14 de novembre 2012.  
220 Comunicació 2011/173 de 5 d'abril de 2011 de la Comissió al PE, al Consell, al CESE i al Comitè de les Regions, Un marc europeu 

d’estratègies nacionals d’inclusió dels gitanos fins al 2020. COM (2011) 173 final. Els objectius d’aquesta Comunicació estan estretament re-

lacionats amb les prioritats de l’Estratègia d’Europa 2020, les disposicions de la Carta de drets fonamentals de la UE i les conclusions del va-

demècum: Els 10 principis bàsics comuns per a la inclusió dels gitanos.  
221 Dictamen: Un marc europeu d’estratègies nacionals d’inclusió dels gitanos fins al 2020. DOUE C 54, de 23.02.2012. En aquest Dictamen 

es fa extensió de les recomanacions per a altres col·lectius de la població, en tant que es “recorda que gitano i romaní són termes genèrics, 

que també inclouen  altres grups de població amb característiques culturals similars i una història comuna de marginació i exclusió en la soci-

etat europea (sinti, gipsy, travellers, calés, camminanti, ashkali, etc) que no poden assimilar-se a una realitat sociocultural única.”  
222 Resolució anual sobre els drets fonamentals de la UE del Comitè del PE de llibertats civils, justícia i afers interns. La Resolució critica les vi-

olacions dels drets fonamentals de les persones migrants, entre altres minories nacionals, i en aquest sentit s’insta els estats membres i la 

Comissió a fer més per garantir aquests drets. Alhora en aquesta declaració oficial es condemna enèrgicament l’ús generalitzat a la UE de les 

mesures de detenció per facilitar l’expulsió d’immigrants, entre ells menors d’edat, i realitza una crida als estats membres a proporcionar alt-

ernatives a la detenció. També subratlla que l’atenció sanitària és un dret fonamental i insta els estats membres perquè sigui una realitat, in-

clús per a les persones immigrades en situació irregular, especialment les dones embarassades i els infants. D’altra banda, es critica el lent 

progrés en l’adopció del Sistema Europeu Comú d’Asil.  
223 Dictamen del CESE sobre el tema El diàleg intercultural i els gitanos: el paper clau de les dones i l’educació (dictamen addicional, 16 juny)  

i el Dictamen del CESE sobre el tema Reforç de la autonomia social i integració dels gitanos a Europa (dictamen addicional, 14 novembre). 

DOUE 248, de 25.08.2011 i DOUE C 11, de 15.01.2013, respectivament. 
224 Conclusions del Consell i dels representants dels governs dels estats membres, reunits en el si del Consell, de 27 de novembre de 2012, 

sobre la participació i la integració social del joves, especialment els d’origen immigrant. DOUE C 393, de 19.12.2012.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0016:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:054:0013:0017:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121105IPR54913/html/Fundamental-rights-in-the-EU-civil-liberties-MEPs-address-shortcomings
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:248:0060:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0021:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0005:0007:ES:PDF
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 la integració dels immigrants ha de ser una prioritat per a la UE, alhora que constata que l’evolució econòmica i 

demogràfica requereix d’una política europea comuna que garanteixi els fluxos migratoris i el foment de la inte-

gració arreu.225  

En una esfera més concreta se situa el Dictamen del CESE referent al Llibre verd sobre el dret a la reunificació 

familiar dels nacionals de tercers països que resideixen a la UE.226 El Llibre verd sorgeix de la necessitat d’establir 

un debat públic sobre el reagrupament familiar, en tant que la pròpia CE en el seu primer informe sobre l’aplicació 

de la Directiva 2003/86/CE havia detectat diversos problemes i algunes deficiències d’aplicació. El CESE, tot i en-

tenent que el moment actual fa difícil determinats debats, destaca que les perspectives demogràfiques i econò-

miques europees fan necessària una obertura cap a ciutadans de tercers països que desitgin viure a la UE. Per 

aquest motiu recolza el debat i, fins i tot, assenyala que es mobilitzarà per tal que la societat civil organitzada si-

gui un avenç en aquest projecte.   

Finalment, cal esmentar la Resolució del PE, de 13 de desembre de 2012, sobre la revisió de l’estratègia de la UE 

en matèria de drets humans on es demana una especial atenció a la protecció d’aquests drets en les persones 

immigrants als països d’acollida i que aquesta protecció s’avaluï periòdicament.227 I la Decisió 281/2012/UE del 

PE i del Consell, per la qual s’estableix el Fons europeu per als refugiats per al període 2008-2013, com a part del 

Programa general de solidaritat i gestió dels fluxos migratoris. 228 

D’altra banda, cal mencionar que el 15 de febrer el Consell va fer publica l’Estratègia d'Europa per als drets de 

l’infant (2012-2015). L’objectiu de l’Estratègia d’Europa és desenvolupar, del 2012 al 2015, el Programa Cons-

truir una Europa per als infants i amb els infants i aconseguir l’aplicació efectiva de les normes existents sobre 

drets de la infància. El Programa vol proporcionar orientació normativa i suport als estats membres en la imple-

mentació de les normes de les Nacions Unides i del Consell d’Europa per promoure una perspectiva integral dels 

drets de l’infant i per identificar les mesures necessàries i els nous reptes. En el Programa es detallen quatre ob-

jectius estratègics: promocionar els serveis adequats per als nens i nenes i per als sistemes; eliminar totes les 

formes de violència contra els infants i adolescents; garantir els drets dels infants i adolescents en situacions vul-

nerables i promoure la participació infantil.229  

En matèria de fluxos migratoris destaca la Resolució sobre l’Estratègia de seguretat interior de la UE, aprovada 

pel PE el 22 de maig, que considera que la gestió de les fronteres i la mobilitat són elements que han d’integrar-

se en una visió més àmplia, que inclogui les polítiques d’immigració, d’asil, de foment dels drets humans a tercers 

països o les polítiques de suport al desenvolupament econòmic i social.  

Focalitzant l’atenció en la immigració i l’asil, la Comunicació de la Comissió al PE i al Consell relativa al III Informe 

anual sobre immigració i asil230 assenyala com la situació actual caracteritzada pels efectes de la crisi econòmica, 

els esdeveniments de l’anomenada primavera àrab i la creixent pressió migratòria en les fronteres europees fan 

més palesa la necessitat d’una política de migració de la UE coherent i equilibrada alhora que dinàmica. En 

aquest context realitza un repàs de les iniciatives clau sobre els moviments migratoris (la Directiva sobre el per-

mís únic de residència i treball a la UE, l’entrada en funcionament del Sistema d’informació sobre visats, el llan-

çament del Portal de la immigració a la UE, les propostes per consolidar la governança de l’espai Schengen, entre 

d’altres). 

Un any després que el PE recolzes l’harmonització del dret d’asil a tota la UE, el 27 d’octubre de 2011, el Consell 

de Ministres d’interior de la UE ha aprovat un acord polític sobre la Directiva per la qual s’aproven les normes m í-

nimes d’acollida per als sol·licitants d’asil, que dóna més coherència a la política europea d’asil en allò referent a 

les condicions d’acollida de les persones que busquen protecció internacional i que imposarà mesures més efica-

ces per evitar abusos (25.10.2012).231 En aquest marc cal tenir en compte que el Consell Europeu es va com-

prometre a constituir el Sistema europeu comú d’asil (SECA) per a la fi del 2012. Dels textos legislatius que el 

                                                           
225 Dictamen del Comitè de les Regions Nova agenda europea per a la integració. DOUE C 113, de 18.04.2012. 
226 Dictamen del CESE sobre el Llibre verd sobre el dret a la reunificació familiar dels nacionals de tercers països que resideixen a la UE. DOUE 

C 225, de 27.07.2012. 
227 Resolució del PE, de 13 de desembre de 2012, sobre l’Informe anual sobre els drets humans i la democràcia en el mon (2011) i la política 

de la UE al respecte (2012/2145(INI)). 
228 Decisió 281/2012/UE, del PE i del Consell, de 29 de març de 2012, que modifica la Decisió 573/2007/CE per la qual s’estableix el Fons 

Europeu per als Refugiats per al període 2008-2013. DOUE L 92, de 30.03.2012. 
229 Vegeu Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2012-2015). 
230 Comunicació de la CE al PE i al Consell, III Informe anual sobre immigració i asil. COM (2012) 250 Final. Brussel·les, 30.5.2012.   
231 Mejorar las normas para la acogida de los solicitantes de asilo. Consejo de la Unión Europea. Consulta a 

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/improving-standards-for-the-reception-of-asylum-seekers?lang=es 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0011:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0007:0010:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0503+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0503+0+DOC+XML+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:FULL:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:FULL:ES:PDF
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2011)171&Language=lanFrench&Ver=final&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/RedEuropeaMigraciones/Informe_Anual_Politicas_Inmigracion_Asilo/2011_Informe_anual_sobre_inmigracion_y_asilo.pdf
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/improving-standards-for-the-reception-of-asylum-seekers?lang=es
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conformen, la Directiva relativa als requisits d’asil ha entrat en vigor el gener de 2012, si bé segueixen en curs les 

negociacions de la Directiva sobre el procediment d’asil, el Reglament de Dublín i el Reglament Eurodac.232  

El darrer gran eix de les polítiques migratòries s’ha orientat a l’obligació d’obtenció i gestió dels visats. En primer 

terme destaca l’aprovació del Reglament (UE) 154/2012 del PE i del Consell pel qual es modifica el Reglament 

del 2009, que establia un codi comunitari sobre visats.233 Concretament es modifiquen la redacció de les lletres 

b) i c) de l’article 3, apartat 5, on s’especifica les categories de les persones exemptes del requisit de possessió 

del visat aeroportuari previst en els apartats anteriors. I a finals d’any la Comissió presenta la Proposta de Regla-

ment del PE i del Consell, pel qual es modifica el Reglament 539/2001, que estableix la llista de tercers països 

els nacionals dels quals estan sotmesos a l’obligació de visat per creuar les fronteres exteriors dels estats mem-

bres i la llista de terces països els nacionals dels quals estan exempts d’aquesta obligació. 234  

En el marc de la gestió dels visats cal tenir en compte que l’11 d’octubre de 2011 es va posar en marxa el Siste-

ma d’informació sobre visats (VIS) en l’Àfrica del nord i que la intenció és que es vagi desplegant progressiva-

ment. Amb aquest objectiu la Decisió d’execució de la Comissió, de 24 d’abril de 2012, determina el segon grup 

de regions per a la posada en marxa del Sistema VIS, i a la Decisió d’execució de la Comissió, de 27 d’abril de 

2012, es fixa la data de posada en marxa.235   

D’altra banda en el context migratori, tot i que corresponen a textos aprovats l’any anterior, cal fer un esment a 

que enguany s’han publicat al Diari Oficial de al UE: la Resolució del PE, de 5 de abril de 2011, sobre fluxos mi-

gratoris provocats per la inestabilitat: àmbit d’aplicació i paper de la política exterior de la UE, que ja va ser com-

entada en l’anterior MSEL 2011, i el Dictamen del CESE sobre la Comunicació de la Comissió al PE, al Consell, al 

CESE i al Comitè de les Regions sobre Una solidaritat més gran en la UE en l’àmbit de l’asil- Una agenda de la UE 

per a un millor repartiment de la responsabilitat i una confiança mútua més gran.236  

Finalment, en l’àmbit europeu s’aprova la Decisió 1093/2012/UE del PE i del Consell, de 21 de novembre de 

2012, que declara l’any 2013 com a Any europeu dels ciutadans.
237

 L’objectiu perseguit és donar un coneixement 

i conscienciació més gran sobre els drets i les responsabilitats associades a la ciutadania de la UE, perquè tots 

els ciutadans i ciutadanes siguin capaços d’exercir plenament el seu dret a circular i residir lliurement en el terri-

tori dels estats membres. La proposta d’aquesta Decisió ha estat dictaminada pel CESE.238  

Àmbit estatal 

Un any més la normativa d’àmbit estatal es concentra en temes de caràcter migratori. 

En primer lloc destaca que en la disposició addicional cinquena del Reial decret llei 16/2012, de 20 de abril, de 

mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema nacional de salut i millorar la qualitat i la seguretat de 

les prestacions, es transposen en la seva totalitat les exigències de l’article 7 de la Directiva 2004/38/CE, inclo-

ent-hi les condicions per a l’exercici del dret a la residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la 

                                                           
232 En l’anomenat Reglament Dublín s’estableixen els criteris i mecanismes per a la determinació de l’Estat Membre responsable de l’examen 

d’una sol·licitud d’asil presentada en un dels estats membres per un nacional d’un tercer país. Els estats membres ja han iniciat les discussi-

ons centrades en la introducció d’un mecanisme d’alerta ràpida per als casos de crisi d’asil.  La proposta de modificació del Reglament Euro-

dac per a la comparativa de les impressions dactilars encara està pendent. El sistema Eurodac permet als països de la UE identificar mitjan-

çant les impressions dactilars als sol·licitants d’asil i a les persones interceptades en relació amb el creuament irregular de les fronters exteri-

ors de la Unió. Mitjançant la comparativa, els països poden comprovar si un sol·licitant d’asil o un estranger present il·legalment al seu territori 

ja ha demanat asil en un altre país de la UE. 
233 Reglament (UE) 154/2012 del PE i del Consell, de 15 de febrer de 2012, pel qual es modifica el Reglament 810/2009, que estableix un 

codi comunitari sobre visats. DOUE L 58, de 29.02.2012. 
234 Proposta de modificació del Reglament 539/2001 pel qual s’estableix la llista de tercers països els nacionals dels quals estan sotmesos a 

l’obligació de visat per creuar les fronteres exteriors dels estats membres i la llista de terces països els nacionals dels quals estan exempts 

d’aquesta obligació COM (2012) 650 final, de 07.11.2012. 
235Decisió d’execució de la Comissió 2012/274/UE de 24 d’abril de 2012 per la qual es determina el segon grup de regions per a la posada 

en funcionament del sistema d’informació de visats (VIS) i Decisió d’execució de la Comissió 2012/233/UE,  per la qual es fixa la data de po-

sada en marxa en una segona regió del sistema d’informació de visats (VIS). DOUE L 134, de 24.05.2012 i DOUE L 117, de 01.05.2012, res-

pectivament. 
236 Resolució del PE, de 5 de abril de 2011, sobre fluxos migratoris provocats per la inestabilitat: àmbit d’aplicació i paper de la política exteri-

or de la UE i el Dictamen del CESE sobre la Comunicació de la Comissió al PE, al Consell, al CESE i al Comitè de les regions sobre Una solidari-

tat més gran en la UE en l’àmbit de l’asil- Una agenda de la UE per un millor repartiment de la responsabilitat i una confiança mútua més 

gran. DOUE C 296, de 02.10.2012 i DOUE C 299, de 04.10.2012, respectivament. 
237 Decisió 1093/2012/UE del PE i del Consell, de 21 de novembre de 2012, relativa a l’Any Europeu dels ciutadans (2013). DOUE L 325, de 

23.11.2012.  
238 Dictamen del CESE Proposta de Decisió del PE i del Consell sobre l’Any europeu dels ciutadans (2013). COM(2011) 489 final - 2011/0217 

(COD). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:058:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:058:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:074E:0052:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:074E:0052:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:074E:0052:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:134:0020:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:134:0020:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:117:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:117:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296E:0001:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296E:0001:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:299:0092:0096:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:299:0092:0096:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:299:0092:0096:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=es&ihmlang=es&lng1=es,en&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=516225:cs
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 UE, per un període superior a tres mesos.239 En conseqüència a aquesta modificació, el mes de juliol s’aprova 

l’Ordre PRE/1490/2012.240 Des d’aleshores s’ha començat a donar tràmit als expedients de règim comunitari, ja 

sigui com a familiars o com als propis ciutadans comunitaris, amb exigència de dos requisits: un, la tinença de ga-

rantia econòmica i, dos, la tinença d’una assegurança mèdica pública o privada.  

D’altra banda, no es pot obviar la referència al fet que en l’esmentat Reial decret llei 16/2012 s’estableixen limi-

tacions en l’assistència sanitària de les persones estrangeres no registrades ni autoritzades com a residents a 

Espanya.241 

En matèria de visats, la Resolució de 26 de gener de 2012, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, 

publica l’Acord sobre l’encàrrec de gestió per a l’expedició de visats en frontera i pròrroga dels visats a Espa-

nya.242 En la pròpia Resolució s’expressa que des de l’anterior Acord s’han produït modificacions legislatives que 

recomanen revisar-lo. En el nou Acord s’estableix que el Ministeri d’Afers Exteriors i de cooperació encomana al 

Ministeri d’interior el control de persones en les fronteres exteriors, expedir visats de curta durada i, mitjançant 

les unitats que determini el Cos Nacional de Policia, materialitzar la concessió d’una pròrroga concedida per 

l’autoritat competent.   

Pel que fa a la integració de les persones immigrants residents al territori espanyol, la Resolució de 13 de setem-

bre de 2012, de la Direcció General de Migracions, convoca la concessió de subvencions a municipis, mancomu-

nitats de municipis i comarques per al desenvolupament de programes innovadors en favor de la integració de 

immigrants, cofinançada pel Fons europeu per a la integració de nacionals de tercers països.243 

En matèria de nacionalitzacions destacar la Instrucció DGRN de 2 d’octubre de 2012, sobre determinats aspectes 

del pla intensiu de tramitació dels expedients d’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.244 Aquesta 

Instrucció pretén unificar i equilibrar les tasques de la gestió encomanades als registres civils en matèria de naci-

onalitat per residència i evitar diferències. Amb aquest fi especifica amb més detall la documentació preceptiva 

en l’adquisició de nacionalitat per residència. L’annex I de la Instrucció recull els documents que cal presentar en 

els casos generals, i aquella necessària per a casos particulars. La mateixa Instrucció estableix clarament que els 

registres civils no podran exigir altra documentació diferent o complementària a la detallada a l’esmentat annex. 

A més, a la Instrucció s'expressa que l'adequat grau d'integració a la societat espanyola no es redueix a un conei-

                                                           
239 Reial decret llei 6/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema nacional de salut i millorar la qualitat i 

seguretat de les seves prestacions. BOE núm. 60, de 10.03.2012. El Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i 

residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la UE i d’altres estats part en l’Acord sobre el EEE no va incloure la totalitat de las 

exigències derivades de l’article 7 de la Directiva 2004/38/CE, del PE i del Consell, de 29 d’abril de 2004. Aquesta situació, tal i com 

s’expressa a l’Ordre, ha suposat un greu perjudici econòmic per Espanya, en especial en quant a la impossibilitat de garantir el reemborsa-

ment de les despeses ocasionades per la prestació de serveis sanitaris i socials a ciutadans i ciutadanes europeus, tal i com assenyala el Tri-

bunal de Comptes.    
240 Ordre PRE/1490/2012, de 9 de juliol, per la qual es dicten normes per a l’aplicació de l’article 7 del Reial decret 240/2007, de 16 de fe-

brer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la UE i d’altres estats que formen part de 

l’Acord sobre l’EEE. BOE núm. 164, de 10.07.2012. 
241 El Reial decret llei 6/2012 modifica la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema nacional de salut i estableix que les 

persones sense autorització prèvia de residència rebran assistència sanitària d’urgència per malaltia greu o accidents fins a la situació d’alta 

mèdica i d’assistència a l’embaràs, el part i el post-part, si bé els menors de 18 anys rebran assistència en igualtat de condicions que les per-

sones espanyoles. El desplegament de la Llei es concreta en el Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició 

d’assegurat i de beneficiari a efectes d’assistència sanitària a Espanya, a càrrec dels fons públics, a traves del Sistema nacional de salut, que 

entra en vigor el dia 1 de setembre. BOE núm. 186, de 04.08.2012. A Catalunya, el resultat del creuament realitzat entre els sistemes 

d’informació del Sistema nacional de salut (que conté les persones acreditades per l’INSS com assegurades i beneficiaris) i el Registre Central 

d’Assegurats del CatSalut (que conté les persones assegurades fins a la data d’entrada de la nova normativa) posa de manifest que hi ha 

600.000 persones sobre un total de 7.649.848 que no estan reconegudes per l’INSS, però si que consten al CatSalut; d’elles 180.000 perso-

nes són de nacionalitat estrangera.  
242 Resolució de 26 de gener de 2012, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència,  per la qual es publica l’Acord entre el Ministeri 

d’Afers Exteriors i Cooperació i el Ministeri d’Interior sobre l’encàrrec de gestió per a l’expedició de visats en frontera i pròrroga dels visats a 

Espanya. BOE núm. 29, de 03.02.2012. 
243 Resolució de 13 de setembre de 2012, de la Direcció General de Migracions, per la qual es convoca la concessió de subvencions a muni-

cipis, mancomunitats de municipis i comarques per al desenvolupament de programes innovadors en favor de la integració de immigrants, co-

finançada pel Fons europeu per a la integració de nacionals de tercers països. BOE núm. 227, de 20.09.2012.  

En aquest punt cal destacar que les subvencions que es convoquen es financen amb càrrec a l’aplicació pressupostària 19.07.231H.461.01, 

sempre supeditades a la disponibilitat pressupostària existent. El 2012 la quantia màxima total és de 2.500.000€, mentre que a les subven-

cions de l’any 2011 la quantia ascendia a 4.078.976,37€ i el 2009 a 7.000.000€ (Resolució de 16 de setembre de 2010, de la Direcció Ge-

neral d’Integració (BOE núm. 160, de 06.07.2011) i Resolució de 6 de juliol de 2009, de la Direcció General d’Integració dels Immigrants (BOE 

núm. 166, de 10.07.2009). Enguany, però, es preveu una quantia addicional de 2.519.740,50 euros, amb càrrec al mateix crèdit pressupos-

tari, en concepte de finançament suplementari, derivat, en el seu cas, d’una generació o incorporació de crèdit. A aquest fet s’afegeix que en 

el pressupost general de l’Estat del 2012 s’estableixen 40.185,14 milers d’€ de transferències corrents a CA, a entitats locals i a famílies i 

institucions sense finalitat de lucre, mentre que aquest mateix concepte està dotat amb 119.384,79 milers d’€ el 2011.   
244 Instrucció DGRN de 2 d’octubre de 2012, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre determinats aspectes del Pla intensiu 

de tramitació dels expedients d’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència. BOE núm. 247, de 13.10.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/10/pdfs/BOE-A-2012-9218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/10/pdfs/BOE-A-2012-9218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/10/pdfs/BOE-A-2012-9218.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10477-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10477-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10477-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/20/pdfs/BOE-A-2012-11824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/20/pdfs/BOE-A-2012-11824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/20/pdfs/BOE-A-2012-11824.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/fondos_comunitarios/programa_solidaridad/integracion/pdf/Convocatoria-EELL-FEI-Resolucion-24-6-2011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/10/pdfs/BOE-A-2009-11445.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/13/pdfs/BOE-A-2012-12808.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/13/pdfs/BOE-A-2012-12808.pdf
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xement acceptable de l'idioma, sinó que cal un coneixement de les institucions, costums i adaptació a la manera i 

estil de vida espanyols. 

Pel que fa als fluxos migratoris de caràcter laboral, convé remarcar la Instrucció SGIE 1/2012, de 3 de maig, so-

bre règim d’aplicació als treballadors per compte d’altri nacionals de Romania, que aplica la suspensió temporal, 

fins al 31 de desembre de 2012, de la lliure circulació dels treballadors/ores dins de la UE. Concretament, és 

d’aplicació a les persones de nacionalitat romanesa que hagin entrat a Espanya amb posterioritat al 22 de juliol 

de 2011 o que, vivint al territori, no estiguessin donades d’alta al sistema de SS o siguin demandants d’ocupació 

al SEPE i també als seus familiars. La Instrucció SGIE 3/2012, de 28 de desembre, en prorroga els efectes de 

l’anterior Instrucció fins al 31 de desembre de 2013.245 Cal tenir en compte que aquesta Instrucció s’adapta a la 

Decisió de la Comissió Europea que permet aquesta suspensió temporal a Espanya. 246 

També en el marc laboral l’Ordre ESS/1/2012 regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per al 2012  

i determina per a l’any 2012 el procediment de contractació de treballadors de temporada o per obra o servei en 

la gestió col·lectiva de contractacions en origen de treballadors estrangers no comunitaris.247 Tot i la seva limitació 

temporal, a la fi de l’any la seva vigència es prorroga per a l’any 2013 mitjançant l’Ordre ESS/2825/2012, exclu-

sivament als efectes de la contractació de treballadors per a campanyes agrícoles de temporada.248  

Pel que fa a l’ordenació dels fluxos migratoris de treballadors/ores migrants per a campanyes agrícoles de tempo-

rada i la seva inserció laboral, la Direcció General de Migracions, mitjançant la Resolució de 28 d’agost de 2012, 

convoca la concessió de subvencions públiques per a actuacions realitzades entre l’1 d’octubre de 2011 i el 30 

de setembre de 2012.249 

Àmbit autonòmic 

En l’àmbit autonòmic destaquen els canvis de la Comissió Interdepartamental del Pla integral de poble gitano i 

del Consell Assessor del Poble Gitano mitjançant el Decret 143/2012.250 Aquest Decret modifica el Decret 

102/2005 en l’article 1, els apartats 2, 3 i 5 de l’article 3, els apartats 3, 4, 6a i 9c de l’article 6 i les disposic ions 

addicionals tercera i quarta del Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental 

del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano. Mitjançant aquestes modificacions, d’una 

banda s’incrementa el nombre de membres del Consell Assessor en representació de les associacions i fundaci-

ons gitanes (es passa de quinze a vint-i-un representants) per garantir-ne la presència del col·lectiu de joves i de 

dones. D’altra banda es modifica el text de la norma utilitzant un redactat genèric per anomenar el Departament 

competent en aquesta matèria, és a dir, en matèria de polítiques d’inclusió social. 

Dictamen 18/2012, sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de 

creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gi-

tano  

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 15 d’octubre de 2012, aprova 

per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 18/2012 sobre el Projecte de decret pel 

qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla In-

tegral del Poble Gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano. 

El Dictamen conté dues observacions generals. 

El preàmbul de la norma fixa que un dels seus objectius és augmentar el nombre de vocalies del Consell Asses-

sor del Poble Gitano per tal de donar entrada a la representació del col·lectiu de joves gitanos i gitanes, així com 

del col·lectiu de dones gitanes de Catalunya i/o incrementar-la. El CTESC recomana que aquest objectiu es con-

creti en l’articulat.  

                                                           
245 Vegeu Instruccions de la Secretaria General d’Immigració i Emigració i de la Direcció General de Migracions. 
246 Decisió de la Comissió, de 20 de desembre de 2012, por la qual s’autoritza España a ampliar la suspensió temporal de l’aplicació dels arti-

cles 1 a 6 del Reglament (UE) 492/2011 del PE i del Consell, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la UE, respecte als treballa-

dors romanesos. DOUE L  356, de 22.12.2012. 
247 Ordre ESS/1/2012, de 5 de gener, que regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per al 2012. BOE núm. 5, de 06.01.2012. 
248 Ordre ESS/2825/2012, de 27 de desembre, exclusivament als efectes de la contractació de treballadors per a campanyes agrícoles de 

temporada. BOE núm. 1, de 01.01.2013.  
249 Resolució de 28 d’agost de 2012, que convoca la concessió de subvencions públiques per a l’ordenació dels fluxos migratoris laborals de 

treballadors migrants per a campanyes agrícoles de temporada i la seva inserció laboral de les actuacions realitzades entre l’1 d’octubre de 

2011 i el 30 de setembre de 2012. BOE núm. 216, de 07.09.2012. 
250 DECRET 143/2012, de 30 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamen-

tal del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano. DOGC núm. 6245, de 02.11.2012.  

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/normativajurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/
http://www.boe.es/doue/2012/356/L00090-00092.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/356/L00090-00092.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/356/L00090-00092.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-228.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/01/pdfs/BOE-A-2013-1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/01/pdfs/BOE-A-2013-1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/07/pdfs/BOE-A-2012-11406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/07/pdfs/BOE-A-2012-11406.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6245/1267575.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6245/1267575.pdf
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 D’altra banda, el 20 de març es dicta la Instrucció 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració del Depar-

tament de Benestar Social i Família per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes 

d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.251 Els informes que ha d’emetre la Generalitat de Cata-

lunya són: adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar; el grau d’integració social per a l’arrelament so-

cial; l’esforç d’integració per a la renovació de residents temporals i l’adequació de l’habitatge per a la renovació 

de residència per reagrupament familiar.  

També en matèria migratòria, la Instrucció 10/2012 del CatSalut, de 30 d’agost, estableix les condicions d’accés 

a l’assistència sanitària de cobertura pública als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la 

condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema nacional de salut. S’hi indica que les persones que sol·licitin 

l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a Catalunya, cal que acreditin “estar empadronades en qual-

sevol dels municipis de Catalunya per un període continuat, almenys, de tres mesos immediatament anterior a la 

presentació de la sol·licitud de reconeixement d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSa-

lut”.252  

Finalment, cal esmentar que en el mes de març s’ha aprovat el Pla de qualitat 2012-2014 de la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).  La DGAIA, com organització que ha de vetllar per la protecció de 

la infància en risc, dóna continuïtat al Pla 2008-2010 i persegueix millorar l’efectivitat i l’eficiència dels serveis a 

la ciutadania. Tot això, amb la finalitat d’oferir una atenció més personalitzada i adequada a les necessitats de la 

infància, l’adolescència i les seves famílies.253  

6.2. SALUT 

Àmbit de la Unió Europea 

L’any 2012 ha estat designat com l’Any europeu de l’envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional,254 amb 

l’objectiu d’impulsar les corresponents iniciatives a tot Europa en àmbits diversos, entre els quals té importància 

cabdal la salut. Així, l’Any europeu fomentarà i donarà suport als esforços dels estats membres i les seves autori-

tats regionals i locals, dels interlocutors socials, de la societat civil i de la comunitat empresarial per promoure 

l’envelliment actiu i l’esforç per tal de mobilitzar el potencial del col·lectiu, cada vegada més nombrós, de perso-

nes properes als 60 anys o més. 

En aquest marc, el Consell Europeu, en les seves conclusions sobre l’envelliment actiu en el decurs del cicle vital, 

subratlla la necessitat de donar suport a les persones a través d’una acció multidisciplinària en la promoció de la 

salut, la prevenció de les malalties i l’atenció sanitària i social. Així, insta els estats membres a prioritzar la qües-

tió de l’envelliment sà en els propers anys i a adoptar un plantejament que centri l’atenció en la promoció de la 

salut, la prevenció de malalties, el diagnòstic prematur i una millor gestió de les condicions de salut des dels pri-

mers anys de vida, com a estratègia per millorar la qualitat de vida i reduir la càrrega de malalties cròniques, la 

fragilitat i la discapacitat. El Consell també insta la Comissió i els estats membres a promoure estratègies per tal 

de lluitar contra els factors de risc, com el tabac, l’alcohol, una dieta poc saludable i la falta d’exercici físic, així 

com contra els factors ambientals que generen una major incidència en les malalties cròniques no transmissibles, 

com el càncer, les malalties respiratòries, les malalties cardiovasculars i neurovasculars, la diabetis, les malalties 

mentals i els trastorns musculoesquelètics. D’altra banda, el Consell Europeu recalca la importància de 

l’Associació Europea per a la Innovació sobre l’Envelliment Actiu i Saludable. 

Tant el CESE com el Comitè de les Regions s’han pronunciat sobre l’envelliment actiu. Així, cal citar el Dictamen 

del CESE sobre Horitzó 2020: fulls de ruta per a l’envelliment,255 el qual dóna suport a la petició formulada en 

                                                           
251 Instrucció 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família per la qual s’estableixen els cri-

teris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya. 
252 Instrucció 10/2012 del CatSalut, de 30 d’agost, que estableix les condicions d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del Cat-

Salut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema nacional de salut. 

Una vegada s’ha resolt favorablement la sol·licitud en aquells casos que s’acrediti que fa més d’un any que les persones estan empadronades 

a Catalunya de forma continuada, es tindrà dret a l’assistència sanitària integral i se’ls facilitarà un document, renovable anualment, que els 

donarà accés a l’assistència sanitària especialitzada, no només a la xarxa assistencial de Catalunya, tot i que no es podrà fer servir en altres 

comunitats autònomes ni donarà dret a la targeta sanitària europea. Per al col·lectiu que no faci un any que visqui a Catalunya, se’ls dotarà 

d’un document, d’accés a l’assistència sanitària, de renovació anual, i tindran accés a l’atenció primària i als programes de salut pública, a 

més de l’atenció que estableix el Reial decret 1192/2012 (urgències, atenció als menors de 18 anys i atenció a l’embaràs i el part). 
253 Pla de qualitat 2012-2014 de DGAIA. 
254 Decisió núm. 940/2011/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de setembre de 2011, sobre l’Any europeu de l’envelliment actiu i 

de la solidaritat intergeneracional (2012). DOUE L 246, de 23.09.2011. 
255 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu: Horitzó 2020: fulls de ruta per a l’envelliment (dictamen d’iniciativa). DOUE C 229, de 

31.07.2012. 

http://www20.gencat.cat/docs/bsf/05butlletins/03butlletiImmigracio/01butlletiquinzenal/2012/num93/Link/instruccions_criteris_20_marc.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/bsf/05butlletins/03butlletiImmigracio/01butlletiquinzenal/2012/num93/Link/instruccions_criteris_20_marc.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B78tHhOgHyAlbXVzaDB1SEJSYTg/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B78tHhOgHyAlbXVzaDB1SEJSYTg/edit?pli=1
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=e6a922a30e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e6a922a30e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:229:0013:0017:ES:PDF
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ocasions reiterades sobre la necessitat de realitzar una investigació europea a llarg termini en l’àmbit de 

l’envelliment i el canvi demogràfic. El Dictamen assenyala que la investigació ha de preveure com a objectiu es-

pecífic la salut física i mental, atès que són essencials per poder dur a terme una vida activa i responsable. En 

aquest sentit, ressalta algunes qüestions d’investigació rellevants com ara la motivació de les persones per dur a 

terme un estil de vida saludable des de la infància, les estratègies per obtenir suport específic i el desenvolupa-

ment de mesures de prevenció, el paper del dolor crònic en l’estat de salut de les persones en edat avançada, 

l’estudi de l’eficàcia dels medicaments i la incidència de l’abús de l’alcohol i les drogues en aquest col·lectiu. 

També cal ressenyar el Dictamen del Comitè de les Regions: Envelliment actiu: innovació – salut intel·ligent, mi-

llors vides,256 en el qual sol·licita a la Comissió Europea que promogui un pacte sobre el canvi demogràfic, com a 

contribució a l’Any europeu 2012, per tal d’arribar a un acord entre els ens locals i regionals interessats en fo-

mentar mesures per donar suport a l’envelliment actiu i saludable. Tanmateix, insisteix en la importància de con-

sultar i involucrar activament les persones grans juntament amb els seus cuidadors/ores en la descripció de les 

seves necessitats, el desenvolupament de solucions i l’avaluació de l’assoliment de reptes. 

Durant l’any 2012 el Consell Europeu també es pronuncia sobre altres aspectes, com la promoció de l’activitat fí-

sica beneficiosa per a la salut, la lluita contra el dopatge, i la donació i el transplantament d’òrgans. Pel que fa a 

l’activitat física, el Consell es remet a les directrius de la UE assumides en reiterades conclusions de la Presidèn-

cia, les quals fomenten l’aplicació de polítiques intersectorials per promoure l’activitat física en tots els segments 

de la població, i insta els estats membres a seguir avançant en aquesta matèria. Quant al dopatge, el Consell 

constata que esdevé una problemàtica que posa en perill la salut i l’entorn immediat de les persones que hi re-

corren, perjudica la integritat dels esports recreatius i està connectat amb fenòmens socials negatius, com el trà-

fic il·legal de substàncies dopants. En aquest sentit, insta els estats membres a fomentar i promoure programes 

educatius, campanyes informatives o altres mesures de prevenció del dopatge; a promoure la cooperació entre 

les autoritats públiques, les organitzacions esportives i els gimnasos; a crear un marc de mesures nacionals efec-

tives per tal de restringir la disponibilitat i el consum de les substàncies emprades per al dopatge i a donar suport 

a l’activitat de l’Agència Mundial Antidopatge. D’altra banda, el Consell acorda ampliar el mandat del grup 

d’experts antidopatge, creat en el Pla de treball 2011-2014. Les conclusions sobre la donació i el transplanta-

ment d’òrgans es basen en tres reptes principals: augmentar la disponibilitat d’òrgans, potenciar l’eficiència i 

l’accessibilitat dels sistemes de transplantaments i millorar la qualitat i seguretat. El Consell insta els estats 

membres a treballar per tal de garantir la progressiva consecució d’aquests objectius. 

Enguany cal destacar també el Dictamen del CESE257 i del Comitè de les Regions258 sobre la Proposta de Regla-

ment del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa de salut per al creixement, tercer pro-

grama plurianual d’acció de la UE en l’àmbit de la salut per al període 2014-2020. Aquest Programa té com a ob-

jectius promoure la cooperació europea en l’avaluació de les tecnologies sanitàries i explorar les possibilitats que 

ofereixen la salut electrònica i les TIC; facilitar l’accés, en una dimensió transfronterera, als coneixements mèdics 

i informació sobre determinades malalties; difondre l’adopció de les millors pràctiques validades pel que fa a me-

sures de prevenció a través del tractament dels principals factors de risc (tabaquisme, alcohol, obesitat i SIDA) i 

desenvolupar posicionaments conjunts, així com demostrar la seva utilitat, per millorar la preparació i coordinació 

pel que fa a les emergències sanitàries. El CESE, en el seu Dictamen, acull favorablement les mesures del Pro-

grama, tot i que considera que cal afegir com a factors de risc el canvi climàtic, la contaminació, difusió dels pro-

ductes químics i les nanotecnologies; la seguretat dels medicaments i el seu consum excessiu; els canvis en l’estil 

de vida i alimentació i les seves conseqüències per a la reproducció humana i la salut mental, amb especial inci-

dència en l’estrès, les depressions i l’Alzheimer. El Comitè de les Regions també fa una valoració positiva dels ob-

jectius del programa,259 tot i que expressa els seus dubtes pel que fa a la suficiència del finançament proposat. 

Durant l’any 2012, la Comissió Europea ha aprovat dues propostes de Directiva, una d’elles sobre la transparèn-

cia de les mesures que regulen els preus dels medicaments i l’altra sobre els productes del tabac. 

Pel que fa als preus dels medicaments, s’aprova la Proposta de directiva relativa a la transparència de les mesu-

res que els regulen,260 atès que en els darrers vint anys la situació del mercat farmacèutic ha sofert canvis nota-

bles i els sistemes de fixació de preus i reemborsaments han esdevingut més complexos i innovadors. La Propos-

                                                           
256 Dictamen del Comitè de les Regions: Envelliment actiu: innovació – salut intel·ligent – millors vides. DOUE C 225, de 27.07.2012. 
257 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 

Programa de salut per al creixement, tercer programa plurianual d’acció de la UE en l’àmbit de la salut per al període 2014-2020. DOUE C 

143, de 22.05.2012. 
258 Dictamen del Comitè de les Regions: Programa de salut per al creixement – tercer programa plurianual d’acció de la UE en l’àmbit de la 

salut per al període 2014-2020. DOUE C 225, de 27.07.2012. 
259 Dictamen del Comitè de les Regions: Programa de salut per al creixement – tercer programa plurianual d’acció de la UE en l’àmbit de la 

salut per al període 2014-2020. DOUE C 225, de 27.07.2012 
260 Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la transparència de les mesures que regulen els preus dels medica-

ments d’ús humà i la seva inclusió en l’àmbit dels sistemes públics d’assegurança de malaltia. COM (2012) 84 final. 

http://servidor/z_horari_p.asp?s=25/02/2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0102:0106:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0102:0106:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0223:0228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0223:0228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0223:0228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0223:0228:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0084:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0084:FIN:ES:PDF
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 ta de directiva pretén agilitzar la presa de decisions nacionals sobre l’establiment de preus i reemborsament, per 

tal de facilitar el comerç de medicaments entre els estats membres, en base al principi de lliure circulació de 

mercaderies. En aquest sentit, redueix els terminis per a la presa de decisions relatives a la fixació de preus i re-

emborsaments i estableix terminis màxims.261 També regula la creació d’un òrgan que tindrà competències per 

assegurar l’acompliment de les disposicions de la Proposta de Directiva sobre aquests terminis. El CESE emet un 

Dictamen sobre l’esmentada Proposta,262 en el qual en fa una valoració positiva. 

Quant als productes del tabac, la Comissió Europea adopta la Proposta de revisió de l’actual Directiva sobre pro-

ductes de tabac,263 després d’una àmplia consulta de les parts interessades. La nova proposta respon a l’evolució 

de la situació en els darrers anys, marcada per aspectes com l’aparició de noves proves sobre aromatitzants em-

prats en els productes de tabac i la manca d’eficàcia de les advertències sanitàries. A més, s’han comercialitzat 

productes nous com les cigarretes electròniques i també existeixen noves estratègies de comercialització que in-

clouen la utilització d’embalatges i aromes atractius. En aquest sentit, la Proposta regula la manera en què es 

poden fabricar, presentar i vendre els productes del tabac. En concret, prohibeix l’ús de cigarretes, tabac per liar i 

productes de tabac sense combustió amb aromes característics i preveu l’obligatorietat de l’ús d’advertències 

sanitàries gràfiques en aquests productes. Segons la Proposta de Directiva, tots els envasos de cigarretes i tabac 

per liar hauran de contenir una imatge combinada i una advertència sanitària de text que cobreixi el 75% de la 

part frontal i la part posterior del paquet i no podrà haver-hi elements promocionals. D’altra banda, la informació 

actual sobre el quitrà, la nicotina i el monòxid de carboni se substituirà per un missatge informatiu a la part lateral 

del paquet que assenyali que el fum del tabac conté més de setanta substàncies que provoquen càncer. La Pro-

posta també regula les vendes transfrontereres per Internet i preveu mesures per lluitar contra el comerç il·lícit. 

Endemés, proposa mesures per a productes que no estaven regulats fins ara, com les cigarretes electròniques i 

els productes a base d’herbes per fumar, els quals han de portar advertències sanitàries. Es manté la prohibició 

dels productes de tabac d’ús oral. Una vegada adoptada aquesta Proposta de directiva, es debatrà al Parlament 

Europeu i al Consell de Ministres. Es preveu que s’adopti l’any 2014 i entri en vigor en el període 2015-2016. 

Finalment, cal fer esment al Dictamen del CESE sobre el tema: Ús responsable de les xarxes socials i prevenció 

dels trastorns associats,264 el qual, tenint en compte el desenvolupament accelerat que han tingut les xarxes so-

cials en els darrers anys i l’impacte que aquestes tenen a nivell individual i col·lectiu, insta la Comissió a fomentar 

campanyes de conscienciació i educació dirigides preferentment a la població més vulnerable. El Dictamen asse-

nyala que, segons l’OMS, una de cada quatre persones pateix un problema relacionat amb la utilització de les no-

ves tecnologies i que els nens i els adolescents són els col·lectius més vulnerables. El CESE posa de manifest que 

els efectes que provoquen les addiccions a les xarxes socials se centren en la salut mental, amb episodis 

d’ansietat, depressió, trastorns de la son i alteracions de la personalitat. 

Com a iniciatives públiques podem destacar l’Estratègia de la UE en matèria de lluita contra la droga (2013-

2020), la qual proporciona el marc polític general i les prioritats d’actuació de la UE en aquesta matèria, determ i-

nats pels estats membres i les institucions europees. Aquesta Estratègia té per finalitat contribuir a la reducció de 

la demanda i l’oferta de droga a la UE, així com de reduir els riscos i perjudicis socials i per a la salut causats per 

la droga a través d’un plantejament estratègic que doni suport a les polítiques nacionals i les complementi, que 

proporcioni un marc per a la realització d’accions conjuntes i coordinades i que constitueixi la base i el marc polí-

tic per a una cooperació exterior de la UE en aquest àmbit. L’Estratègia s’articula entorn de dos àmbits d’actuació 

(reducció de la demanda de drogues i reducció de l’oferta de drogues) i tres temes transversals (la coordinació, la 

cooperació internacional i la investigació, la informació, el control i l’avaluació). 

D’altra banda, el Parlament Europeu, en virtut de la Resolució sobre una iniciativa europea sobre l’Alzheimer i al-

tres demències,265 insta el Consell a declarar la demència com una prioritat a la UE en matèria de salut i demana 

als estats membres que elaborin plans i estratègies nacionals específiques per lluitar contra les conseqüències 

socials i sanitàries de la demència i prestar serveis a les persones que la pateixen i a les seves famílies. 

                                                           
261 En concret, el termini màxim per a la fixació de preus dels medicaments i la seva inclusió al sistema públic d’assegurança de malaltia no 

pot superar els 120 dies, ampliables a 180 quan es requereixi una avaluació de la tecnologia sanitària. En el cas de medicaments genèrics in-

closos al sistema públic d’assegurança per malaltia, el termini màxim és de 30 dies. 
262 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la transpa-

rència de les mesures que regulen els preus dels medicaments d’ús humà i la seva inclusió en l’àmbit dels sistemes públics d’assegurança de 

malaltia COM (2012) 84 final. 
263 Directiva 2001/37/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2001, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, re-

glamentàries i administratives dels estats membres en matèria de fabricació, presentació i venda dels productes de tabac. DOUE L 194, de 

18.07.2001. 
264 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema: Ús responsable de les xarxes socials i prevenció de trastorns associats (dic-

tamen d’iniciativa). DOUE C 351, de 15.11.2012. 
265 Resolució del Parlament Europeu, de 19 de gener de 2011, sobre una iniciativa europea sobre la malaltia de l’Alzheimer i altres demènci-

es. DOUE C 136, d’11.05.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0102:0106:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0102:0106:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0102:0106:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0031:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0031:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:136E:0035:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:136E:0035:0044:ES:PDF
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Cal fer menció també al Pla d’acció de salut en línia 2012-2020, impulsat per la Comissió Europea. El seu objec-

tiu és millorar l’atenció sanitària dels/de les pacients, oferir un major control sobre els serveis prestats i reduir 

costos. El Pla presenta les accions per poder fer ús de les oportunitats que ofereix l’eSalut i insta els estats mem-

bres a treballar en aquesta matèria. El Pla promou la millora de la gestió de les malalties cròniques i pluripatolò-

giques; l’augment de la sostenibilitat i eficiència dels sistemes sanitaris europeus a través de la innovació; 

l’impuls de l’assistència sanitària transfronterera, la seguretat sanitària, la universalitat i l’equitat i la millora de 

les condicions legals i del mercat per al desenvolupament de productes d’eSalut. Amb la finalitat de superar els 

obstacles que frenen l’ús de solucions digitals en els sistemes sanitaris europeus, el Pla se centra en els quatre 

objectius operacionals següents: aconseguir una major interoperabilitat dels serveis d’eSalut; donar suport a 

l’R+D+i i la competitivitat en eSalut; facilitar i garantir el desplegament ampli de l’eSalut i promoure el diàleg polí-

tic i la cooperació internacional en eSalut a nivell mundial. La Comissió també es compromet a publicar un llibre 

verd sobre aplicacions sanitàries mòbils l’any 2014. Cal assenyalar també que el Pla va acompanyat d’un docu-

ment de treball que fa una descripció del marc jurídic actual aplicable a la telemedicina transfronterera. 

Àmbit estatal 

La principal norma d’àmbit estatal aprovada enguany és el Reial decret llei 16/2012, de mesures urgents per ga-

rantir la sostenibilitat del Sistema nacional de salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions,266 el 

qual té per objecte, tal i com estableix la seva exposició de motius, afrontar una reforma estructural del Sistema 

nacional de salut, necessària en el context econòmic actual, dotant-lo de solvència, viabilitat i reforçant les mesu-

res de cohesió per tal de fer-lo sostenible en el temps.267 La reforma obeeix a un doble ordre de consideracions, 

tal i com també indica el preàmbul de la norma. D’una banda, es parteix de la constatació que l’actual Sistema de 

salut es troba en una situació de dificultats econòmiques sense precedents, a causa de la concurrència de diver-

sos factors, com l’absència de normes comunes sobre l’assegurança a tot el territori nacional, la manca 

d’adequació d’algunes prestacions de la cartera de serveis a la realitat socioeconòmica, el creixement desigual 

d’algunes d’aquestes prestacions i la manca de rigor i èmfasi en l’eficiència del sistema. D’altra banda, 

s’assenyala que el Reial decret llei respon a la necessitat de respondre als reptes actuals de l’assistència sanità-

ria, derivats de l’envelliment de la població, aspecte tractat anteriorment a l’àmbit de la UE, i dels avenços i pro-

gressos mèdics i farmacèutics. 

La norma conté tot un seguit de mesures referents a l’assistència sanitària a Espanya, la cartera comuna de ser-

veis del Sistema nacional de salut, la cohesió i la garantia financera del Sistema nacional de salut, la prestació 

farmacèutica, els recursos humans i el règim dels ciutadans espanyols residents a l’estranger. Conseqüentment, 

el Reial decret llei comporta la modificació de diverses normes.268 

El Reial decret llei està integrat per deu articles, estructurats en cinc capítols, quatre disposicions addicionals, 

tres de transitòries, una derogatòria i nou de finals. El capítol I, d’assistència sanitària a Espanya, modifica la Llei 

16/2003, de cohesió i qualitat del Sistema nacional de salut en els aspectes relatius a la prestació de serveis sa-

nitaris amb càrrec als fons públics a través del Sistema nacional de salut i pel que fa a la regulació de la condició 

d’assegurat d’aquest sistema, del seu reconeixement i control, així com de la prestació d’assistència sanitària en 

situacions especials. Pel que fa a la condició d’assegurat, el Reial decret llei estableix com a requisit estar vincu-

lat a la Seguretat Social, ja sigui per ser treballador/ora per compte aliè, per ser preceptor de qualsevol prestació 

periòdica de la Seguretat Social o bé per haver esgotat aquesta prestació o subsidi i figurar inscrit a l’oficina cor-

responent com a demandant d’ocupació. El Reial decret llei reconeix també l’assistència sanitària en situacions 

                                                           
266 Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema nacional de salut i millorar la qualitat 

i seguretat de les seves prestacions. BOE núm. 98, de 24.04.2012. 

Correcció d’errors del Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema nacional de salut i 

millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. BOE núm. 116, de 15.05.2012. 
267 Aquest Reial decret llei ha estat àmpliament contestat. Mostra d’això són els recursos d’inconstitucionalitat presentats per algunes comu-

nitats autònomes, com Astúries i Navarra, així com el recurs interposat davant del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Cata-

lunya pels grups parlamentaris Socialista, d’iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya. 
268 Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. BOE núm. 10, de 

12.01.2000. 

Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Decret 2065/1973, de 30 de maig. 

Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema nacional de salut. BOE núm. 128, de 29.05.2003. 

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries. BOE núm. 280, de 22.11.2003. 

Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. BOE núm. 301, de 17.12.2003. 

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. BOE núm. 302, de 18.12.2003. 

Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. BOE núm. 178, de 27.07.2006. 

Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió 

Europea i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai econòmic europeu. BOE núm. 51, de 28.02.2007. 

Reial decret 823/2008, de 16 de maig, pel qual s’estableixen els marges, deduccions i descomptes corresponents a la distribució i dispensa-

ció de medicaments d’ús humà. BOE núm. 131, de 30.05.2008. 

Reial decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació. BOE núm. 17, de 20.01.2011. 
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 especials (urgència per malaltia greu o accident o bé assistència a l’embaràs, part i postpart), als estrangers no 

registrats ni autoritzats com a residents a Espanya, salvaguardant els estrangers menors de divuit anys, els quals 

rebran assistència sanitària en les mateixes condicions que els espanyols.269 El Reial decret llei estableix que 

aquelles persones que no tinguin la condició d’assegurat o bé de beneficiari (cònjuge, fills menors de 26 anys, es-

trangers comunitaris i estrangers no comunitaris amb permís de residència) podran obtenir la prestació de 

l’assistència sanitària mitjançant l’abonament de la contraprestació corresponent o quota derivada de la subs-

cripció d’un conveni especial. En relació a la regulació de la condició d’assegurat, cal destacar que enguany s’ha 

desenvolupat reglamentàriament el Reial decret llei 16/2012, mitjançant l’aprovació del Reial decret 

1192/2012,270 el qual aprofundeix en la regulació tant de la condició d’assegurat i beneficiari com del procedi-

ment per al seu reconeixement. 271 

El capítol II del Reial decret llei dóna nova redacció a determinats preceptes de l’esmentada Llei 16/2003 pel que 

fa a la categorització de la cartera comuna dels serveis del Sistema nacional de salut, que se subdivideix en tres 

modalitats: la bàsica, que serà totalment gratuïta, la suplementària i la de serveis accessoris, que estaran subjec-

tes a aportació de l’usuari. Així mateix, atorga la potestat a les comunitats autònomes d’aprovar les seves respec-

tives carteres de serveis, les quals han d’incloure la cartera comuna de serveis en les tres modalitats i destinar 

els recursos necessaris per tal d’assegurar la seva efectivitat. A més, estableix que les comunitats autònomes po-

den ampliar la cartera amb serveis complementaris, no inclosos en el finançament general de les prestacions del 

sistema. Per a la seva aprovació, serà preceptiva la garantia prèvia de suficiència financera en el marc dels crite-

ris d’estabilitat pressupostària. 

El capítol III, referit a les mesures de cohesió i garantia financera del sistema, crea el Fons de garantia assistenci-

al per tal de garantir la cobertura dels desplaçaments entre comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. 

El capítol IV, dedicat a mesures de finançament de medicaments i productes sanitaris, modifica diversos precep-

tes de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. En 

aquest sentit, adopta mesures relacionades amb la prestació farmacèutica del Sistema nacional de salut, prenent 

com a base el principi d’austeritat i de racionalització de la despesa pública. Així, el Reial decret llei exceptua la 

prescripció per principi actiu, la qual podrà fer-se per la seva denominació comercial quan es respecti el principi 

de major eficiència per al sistema i en el cas de medicaments no substituïbles. D’altra banda, es preveu que les 

comunitats autònomes dotin els prescriptors de medicaments d’un sistema de prescripció electrònica comú i in-

teroperable. Aquest capítol regula també l’exclusió de la prestació farmacèutica de medicaments i productes sani-

taris i atorga la competència per regular els medicaments exclosos,272 així com els criteris fonamentals d’inclusió, 

al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Pel que fa al finançament públic dels medicaments, s’estableix 

que estarà sotmès al sistema de preus de referència i, per tant, s’establirà una quantia màxima amb què es fi-

nançaran les prestacions de medicaments prescrites amb càrrec a fons públics. Un altre aspecte rellevant regulat 

en aquest capítol és la modificació del sistema d’aportació dels beneficiaris/àries en la prestació farmacèutica 

ambulatòria i, en aquest sentit, s’estableix que l’aportació de l’usuari/ària serà proporcional al seu nivell de ren-

da, d’acord amb una sèrie de percentatges que s’actualitzaran, com a màxim, anualment. No obstant això, 

s’eximeixen d’aquesta aportació els usuaris i els beneficiaris que estiguin afectats per síndrome tòxic, les perso-

nes amb discapacitat en els supòsits indicats a la seva normativa específica, les persones perceptores de rendes 

d’integració social, les persones perceptores de rendes no contributives, els aturats/ades que han perdut el dret 

a rebre el subsidi de desocupació mentre romanguin en aquesta situació i les persones en tractament derivat 

d’accident de treball i malaltia professional. En aquest capítol també es modifica el Reial decret 823/2008, pel 

qual s’estableixen els marges, les deduccions i els descomptes corresponents a la distribució i dispensació de 

medicaments d’ús humà i, en aquest sentit, s’estableix un índex corrector dels marges de les oficines de farmàcia 

exemptes de l’escala de deduccions que regula el Reial decret. Així, s’estableix una taula, a la qual es preveu un 

índex corrector dels marges de les oficines de farmàcia corresponent a les receptes de medicaments d’ús humà 

                                                           
269 Com a conseqüència d’aquesta modificació, la disposició final tercera del Reial decret modifica també la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de 

gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 
270 Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Es-

panya, amb càrrec a fons públics, mitjançant el Sistema nacional de salut. BOE núm. 186, de 04.08.2012. 
271 Les disposicions addicionals d’aquest Reial decret també regulen l’assistència sanitària per als espanyols d’origen retornats i per als resi-

dents a l’exterior desplaçats temporalment a Espanya; l’assistència sanitària en aplicació de reglaments comunitaris i convenis internacionals; 

un conveni especial de prestació d’assistència sanitària; la prestació d’assistència sanitària per a sol·licitants de protecció internacional; la 

prestació d’assistència sanitària per a víctimes de tràfic d’éssers humans en període de restabliment i reflexió i a les persones amb discapaci-

tat. El Reial decret també modifica el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciuta-

dans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats parts en l’acord sobre l’Espai econòmic europeu, afegint un article que regula la 

comprovació i manteniment de les condicions que permeten gaudir als ciutadans/es del dret de residència.  
272 Enguany es publica la Resolució de 2 d’agost de 2012, de la Direcció General de la Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Sa-

lut i Farmàcia, per la qual es procedeix a l’actualització de la llista de medicaments que queden exclosos de la prestació farmacèutica en el 

Sistema nacional de salut. BOE núm. 197, de 17.08.2012. 
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fabricats industrialment i dispensats amb càrrec a fons públics. En aquesta taula s’observa un error que fa invia-

ble l’aplicació efectiva del règim de bonificacions previst per a les oficines de farmàcia, esmenat pel Reial decret 

llei 19/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis.273 Finalment, el capítol IV del 

Reial decret llei 16/2012 atorga a les comunitats autònomes la potestat d’acreditar les farmàcies del seu territori 

perquè duguin a terme operacions de fraccionament, personalització de dosis i altres operacions de remanipula-

ció i transformació de medicaments. 

El capítol V conté un seguit de mesures destinades a corregir situacions estructurals en relació amb els recursos 

humans dels serveis de salut, mitjançant la modificació d’algunes previsions normatives de la Llei 44/2003, 

d’ordenació de les professions sanitàries i de la Llei 55/2003, de l’estatut marc del personal estatutari dels  ser-

veis de salut. Pel que fa a la Llei 44/2003, es modifiquen aspectes relatius a les àrees de capacitació específica 

dels especialistes del Sistema nacional de salut i s’estableix que la formació en aquestes àrees tindrà caràcter 

programat i es durà a terme pel sistema de residència. També es redueix de cinc a dos anys el nombre d’anys 

d’exercici professional que cal acreditar per tal d’accedir als diplomes i s’habilita el Ministeri de Sanitat per modi-

ficar aquest nombre d’anys. Respecte de les modificacions a la Llei 55/2003, es modifica l’Estatut marc del per-

sonal estatutari. En aquest sentit, s’atribueix al Ministeri de Sanitat la competència per aprovar un catàleg homo-

geni d’equivalències de categories professionals i s’introdueix l’obligació que els serveis de salut estableixin pro-

cediments per a l’avaluació del desenvolupament del personal estatutari, el resultat del qual serà revisat periòdi-

cament. Segons el Reial decret llei, les retribucions dels professionals sanitaris s’adequarà a la Llei de pressupos-

tos i els resultats de l’avaluació del desenvolupament seran tinguts en compte per determinar una part de les re-

tribucions complementàries que es vinculen a la productivitat. D’altra banda, s’exclou de l’aplicació extens iva de 

la Llei sobre seguretat dels funcionaris civils de l’Estat el personal estatutari dels serveis de salut de les comuni-

tats autònomes i institucions adscrites a l’Institut Nacional de Gestió Sanitària. Tanmateix, es fixa un termini que 

expira el 31 de desembre de 2012 perquè els metges, practicants i madrones del servei de salut, així com la res-

ta de personal funcionari que presti els seus serveis en institucions sanitàries públiques, s’integrin com a perso-

nal fix als serveis de salut. Finalment, es determina que els fons per a acció social que destinen els serveis de sa-

lut de les comunitats autònomes per al personal estatutari només podran dirigir-se a cobrir les necessitats del 

personal en situació de servei actiu. 

En aquest àmbit també cal destacar l’aprovació del Reial decret 1723/2012,274 referent als transplantaments, 

pel qual es regulen les activitats relacionades amb l’obtenció i la utilització d’òrgans humans i els requisits relac i-

onats amb la seva qualitat i seguretat, per tal de garantir un nivell alt de protecció de la salut humana i reduir la 

pèrdua d’òrgans disponibles. El Reial decret transposa la Directiva 2010/53/UE del Parlament Europeu i del Con-

sell, de 7 de juliol de 2010, sobre normes de qualitat i seguretat dels òrgans humans destinats al transplanta-

ment. 

Com a iniciativa pública, podem assenyalar que la ministra de Sanitat anuncia la propera creació d’un Observatori 

de la Nutrició i l’Obesitat a Espanya, per tal d’impulsar l’estratègia Naos, posada en marxa l’any 2005,de preven-

ció de l’obesitat, sobretot en l’àmbit infantil. D’altra banda, també s’està treballant en un pacte per a la sanitat i 

serveis socials, per la qual cosa s’han assolit els primers acords amb les comunitats autònomes, com la necessi-

tat de determinar les pautes de vacunació i el calendari infantil, així com la compra centralitzada de vacunes de la 

grip i infantils. També s’han acordat les bases de la targeta sanitària vàlida per a tot el sistema, així com la crea-

ció de la Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de la Tecnologia Sanitària i Prestacions del Sistema Nacional de 

Salut. 

Àmbit  autonòmic 

En aquest àmbit cal destacar l’aprovació de tres decrets, els quals han estat objecte de dictamen per part del 

CTESC. 

En primer lloc, el Decret 43/2012,275 el qual regula les condicions d’establiment dels laboratoris de salut ambien-

tal i alimentària a Catalunya, dels laboratoris de control oficial i del Registre de Laboratoris de Salut Mental i Ali-

mentària. La legislació, tant europea com estatal, ha establert els requisits i característiques tècniques que el 

present Decret incorpora a la normativa autonòmica. En compliment de la Directiva 2006/123/CE del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de desembre, es fixa per als laboratoris establerts a Catalunya el règim de declaració 

                                                           
273 Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. BOE núm. 126, de 

26.05.2012. 
274 Reial decret 1723/2012, de 28 de desembre, pel que es regulen les activitats d’obtenció, utilització clínica i coordinació territorial dels òr-

gans humans destinats al transplantament i s’estableixen requisits de qualitat i seguretat. BOE núm. 313, de 29.12.2012. 
275 Decret 43/2012, de 24 d’abril dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial. DOGC núm. 6116, de 

26.04.2012. 
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 responsable de l’acompliment dels requisits exigits i s’elimina el règim d’autorització prèvia que, fins ara, s’exigia. 

D’altra banda, s’estableixen com a tasques de control oficial les de verificació de l’acompliment de la legislació en 

matèria de salut ambiental i alimentària amb reconeixement oficial, per a un o diversos grups d’activitat analítica. 

Per tal de poder realitzar aquestes tasques els laboratoris han de tenir la condició de laboratori acreditat.  

Dictamen 19/2011, sobre el Projecte de decret de laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris 

de control oficial 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-

nària de 29 de desembre de 2011. 

El Dictamen conté dues observacions generals, sis observacions a l’articulat i dos vots particulars presentats 

per CCOO i UGT. 

El CTESC considera que l’eliminació de la necessitat d’autorització sanitària prèvia al funcionament dels labora-

toris de salut ambiental i alimentària requereix que la norma fixi un reforçament del control posterior en un 

termini raonable per donar les garanties suficients a la ciutadania. També considera que s’ha de garantir la 

qualitat dels resultats analítics i la utilització de tècniques analítiques normalitzades i/o validades. 

El CTESC considera que quan es parla de la titulació universitària de què ha de disposar la persona responsable 

de les operacions tècniques del laboratori, caldria fer esment que les titulacions universitàries de “ciències” o 

“enginyeria” haurien d’estar homologades i relacionades amb l’àmbit dels laboratoris. 

Pel que fa a la metodologia a emprar, el CTESC considera que s’hauria de fer constar que l’assaig ha d’utilitzar 

un mètode validat o reconegut per la normativa específica o unes tècniques de reconegut prestigi. 

El CTESC proposa que, per tal de millorar la qualitat i les garanties de la xarxa de laboratoris de salut pública, 

s’hauria de disposar d’un sistema d’actuació en el cas que es detectin errades en els processos analítics i en el 

cas d’una possible contaminació i/o trencament de la seguretat microbiològica. 

CCOO de Catalunya considera que per garantir que el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària 

faciliti a l’Administració sanitària i a la ciutadania el coneixement dels recursos analítics existents en cada mo-

ment, amb activitat operativa i/o comercial dins de l’àmbit territorial de Catalunya, caldria que es regulés que la 

inscripció al Registre dels Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària amb establiment a altres comunitats au-

tònomes o països membres de la Unió Europea, no pogués comportar, en cap cas, diferències en el compliment 

dels requisits necessaris per a l’exercici de l’activitat respecte dels laboratoris de salut ambiental i alimentària 

amb establiment a Catalunya. 

En el seu vot particular UGT posa de manifest que les activitats dels laboratoris de salut ambiental i alimentària 

i dels laboratoris de control oficial reuneixen totes les condicions establertes en l’article 9, relatiu als règims 

d’autorització, de la Directiva 2006/123/CEE i per tant han d’estar sotmeses al règim d’autorització prèvia. 

En segon lloc, s’aprova el Decret 38/2012, de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.276 El 

preàmbul de la norma justifica la creació d’aquest Col·legi i, en aquest sentit, indica que l’Associació de Professio-

nals de Teràpia Ocupacional de Catalunya ho ha sol·licitat i que l’interès públic que avala la creació es basa en la 

incidència de l’activitat professional de la teràpia ocupacional en l’àmbit de la salut, específicament en la preven-

ció i disminució de les discapacitats i dels obstacles que sorgeixen com a conseqüència dels trastorns físics, psí-

quics, sensorials o socials. El Decret defineix el Col·legi com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica 

pròpia i amb plena capacitat per a l’acompliment de les seves finalitats. Es regula la constitució d’una comissió 

gestora encarregada de redactar uns estatuts provisionals del Col·legi, s’estableixen les funcions de l’Assemblea 

constituent i es regula la publicació dels estatuts definitius. 

Dictamen 40/2010, sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalu-

nya 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest dictamen en la sessió extraordi-

nària del dia 14 d’octubre de 2010. 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret de creació del Col·legi de 

Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i no ha fet cap observació sobre el seu contingut.  

                                                           
276 Decret 38/2012, de 10 d’abril, de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. DOGC núm. 6106, de 12.04.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6106/1236368.pdf
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CCOO ha presentat un vot particular en el qual posa de manifest que defensa i respecta la llibertat individual i 

col·lectiva d’associació, però no comparteix i considera obsoleta la col·legiació obligatòria per a l’exercici de pro-

fessions amb titulació universitària que hagin constituït un col·legi. Tampoc comparteix el fet que es discrimini 

entre els professionals que poden exercir sense el requisit d’estar col·legiats (treballadors/ores de 

l’Administració pública) i els que treballen per a altres centres i serveis (encara que siguin finançats amb recur-

sos públics). 

En tercer lloc, cal citar el Decret 151/2012,277 el qual regula els requisits per a la notificació de la instal·lació de 

desfibril·ladors externs automàtics fora de l’àmbit sanitari que tinguin les entitats públiques, les entitats privades i 

els particulars, per atendre les aturades cardiorespiratòries que es puguin produir en el seu àmbit d’actuació. Pel 

que fa a la formació, es regulen tant els requisits de les persones autoritzades per a l’ús de desfibril·ladors, com la 

formació del personal instructor i l’autorització a les entitats que imparteixin aquesta formació. Amb l’objectiu de 

poder controlar allò que estableix la norma, també es regula el Registre de Desfibril·ladors Fora de l’Àmbit Sanitari 

i el Registre de Formació per a l’Ús de Desfibril·ladors per a Personal no Sanitari. 

Dictamen 14/2012, sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de 

desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-

nària del dia 12 de setembre de 2012. 

El Dictamen conté tres observacions generals i vuit observacions a l’articulat. 

El CTESC considera que s’hauria d’incorporar la formació específica en l’ús dels desfibril·ladors externs automà-

tics en totes aquelles formacions en primers auxilis, tant reglades com no reglades. Així mateix, s’hauria de re-

conèixer la formació específica en matèria sanitària i primers auxilis que es proporciona en determinats cursos 

per a l’exercici d’algunes professions, pel que fa a la formació del personal autoritzat per a l’ús dels desfi-

bril·ladors externs automàtics. 

També es posa de manifest que la formació continuada de les persones autoritzades per a l’ús dels desfi-

bril·ladors externs automàtics és una eina fonamental per aconseguir la màxima eficàcia i eficiència davant una 

situació d’aturada cardiorespiratòria. El CTESC considera que allargar el termini per a l’actualització de la for-

mació d’un a tres anys pot dificultar l’assoliment dels objectius del suport vital bàsic, atès que va adreçat a per-

sonal no sanitari. 

El CTESC recomana que la limitació del nombre màxim de vuit alumnes hauria de ser per formador, i no per 

curs, i únicament pel que fa a les hores pràctiques. 

A banda d’aquests tres decrets, cal ressenyar també el Decret 110/2012,278 pel qual es crea el Consell Consultiu 

de Pacients de Catalunya com a òrgan assessor de participació i consulta del departament competent en matèria 

de salut amb les associacions de pacients, per tal de recomanar les mesures que consideri oportunes per a la mi-

llora dels serveis públics de salut, així com les actuacions específiques adients per a col·lectius concrets de paci-

ents. 

Finalment, cal fer referència a la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives,279 la qual crea la 

taxa de l’euro per recepta, com a mesura adreçada a incrementar els ingressos davant dels problemes estructu-

rals de l’economia catalana. Concretament, l’article 41 de l’esmentada Llei afegeix un capítol a la Llei de taxes i 

preus públics de la Generalitat de Catalunya anomenat “taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris 

de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sa-

nitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació”. En aquest capítol es regula el paga-

ment de l’import d’un euro per cada recepta del CatSalut, que han de fer efectiu totes les persones, siguin o no 

residents a Catalunya, que adquireixin un medicament o producte sanitari a una farmàcia de Catalunya mitjan-

çant recepta mèdica, amb un sostre de 61 euros per any natural. Segons la Llei, queden exempts del pagament 

de la taxa els beneficiaris d’una pensió no contributiva, els beneficiaris del PIRMI, els beneficiaris d’una pensió 

                                                           
277 Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de 

l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús. DOGC núm. 6259, de 22.11.2012. 
278 Decret 110/2012, de 2 d’octubre, pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. DOGC núm. 6226, de 04.10.2012. 
279 Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-

rístics. DOGC núm. 5094, de 23.03.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6259/1271330.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6259/1271330.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6226/1263172.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6094/1231911.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6094/1231911.pdf
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 assistencial del Fons d’assistència social i els beneficiaris de les prestacions de la LISMI. La Llei estableix que el 

dia 23 de juny de 2012 entra en vigor el pagament de la taxa.280  

Com a iniciatives públiques, cal destacar l’aprovació del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, el qual emana del 

mandat de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya i constitueix el document estratègic sobre el model d’atenció 

a les persones, basat en l’anàlisi de les necessitats sanitàries de la població i dels instruments i recursos neces-

saris per donar-hi resposta. El Pla recull les prioritats i accions que es duran a terme en el període 2011-2015, 

pel que fa als serveis de la xarxa sanitària pública. El Pla parteix d’una diagnosi positiva pel que fa als resultats de 

salut i nivells d’eficiència, si bé posa de manifest que els reptes de futur són estructurals i requereixen una trans-

formació profunda del sistema. D’entre aquests reptes estructurals destaquen la creixent prevalença i incidència 

de les malalties cròniques, associada a l’envelliment de la població i l’empitjorament dels estils de vida i la ne-

cessitat d’innovació en oferir solucions adaptades a les necessitats dels/les malalts/es crònics/ques; el nivell de 

saturació i la baixa integració entre els nivells assistencials, que afecten negativament l’agilitat del sistema i l’alta 

variabilitat en la provisió dels procediments, sobretot els d’alta especialització. 

El Pla tradueix en tres eixos els elements transformadors del sistema sanitari de Catalunya: l’abordatge de les ma-

lalties més comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa.. A partir d’aquests ei-

xos, el Pla defineix nou grans línies d’actuació: Objectius i programes de salut; orientació als malalts crònics; reso-

lució dels primers nivells; qualitat en l’alta especialització; focalització en el/la pacient i les famílies; nou model de 

contractació; incorporació del coneixement professional; millora del govern i participació i transparència i avalua-

ció. Cadascuna d’aquestes línies consta d’una sèrie de projectes estratègics (32 en total) , els quals constitueixen 

el full de ruta del sistema sanitari fins al 2015.  

Enguany el Govern també aprova el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015, l’orientació estratè-

gica del qual s’emmarca dins l’Estratègia Europa 2020. El Pla s’estructura en cinc eixos d’actuació, dels quals 

se’n deriven les accions que cal dur a terme. Els eixos d’actuació són els següents: integrar les polítiques de re-

cerca i innovació en salut amb les existents a Catalunya; invertir eficientment en la recerca d’excel·lència en salut; 

potenciar la BioRegió de Catalunya; promoure la translació de coneixement i avaluar l’impacte de la recerca i in-

centivar la innovació en les organitzacions sanitàries. Tal i com s’ha comentat, dels 5 eixos se’n deriven accions, 

les quals redunden en productes com el SIRECS (sistema d’informació de la recerca en salut a partir del sistema 

d’informació universitari UNEIX); un model de finançament per als instituts i centres de recerca en salut; un mapa 

de la recerca en salut a Catalunya i la creació del Consell Assessor per a la recerca i la innovació, entre d’altres. 

Cal comentar també que l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha posat en marxa el Canal drogues, un espai de 

referència, comunicació i intercanvi d’informació sobre el consum de drogues, tant per a la ciutadania com per a 

professionals.  

                                                           
280 No obstant això, cal assenyalar que la taxa queda suspesa, atès que el Tribunal Constitucional admet a tràmit un recurs 

d’inconstitucionalitat presentat pel Govern de l’Estat el 21 de desembre. Recurs d’inconstitucionalitat nº 7208-2012, contra els articles 16 

(pel que fa al nou article 3 bis 1.1 apartat 1, del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya) i 41 de la Llei de 

Catalunya 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 

turístics. BOE núm. 15, de 17.01.2013. 
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6.3. EDUCACIÓ 

Àmbit de la Unió Europea 

Ja sigui en un context expansiu ja sigui en l’actual context de crisi econòmica, any rere any les institucions euro-

pees destaquen la importància cabdal de l’educació i la formació professional en el creixement econòmic i en el 

desenvolupament social. En aquest sentit, cal tenir en compte les conclusions del Consell sobre la contribució de 

l’educació i la formació a la recuperació econòmica, al creixement i a l’ocupació,281 que constaten la importància, 

fins i tot en època d’escassetat de recursos financers, d’invertir de manera eficient i adequada en sectors que 

fomenten el creixement, entre els quals hi ha l’educació i la formació.  

El Consell constata la progressió positiva en la consecució dels dos objectius educatius de l’Estratègia Europa 

2020 (lleu reducció de l’abandonament escolar prematur i increment del nombre de joves amb estudis superiors), 

però alerta que aquesta progressió és desigual tant pel que fa a la seva intensitat com als països. Anima els es-

tats membres a continuar esforçant-se per assolir-los. Destaca el creixement de l’atur juvenil (sobretot en deter-

minats estats) i els anima a fomentar l’ocupabilitat dels joves, facilitant el pas de l’escola al món laboral i aconse-

guint un equilibri adequat entre teoria i pràctica. Així mateix els insta a millorar la contractació, el desenvolupa-

ment professional i el reconeixement del professorat, la direcció de centres i els formadors de professors. 

L’actual crisi econòmica accentua la importància de la transició de l’educació al món laboral. El Consell considera 

fonamental garantir que els joves surtin dels sistemes educatius amb la millor capacitació possible per obtenir el 

seu primer lloc de treball. En aquest context, l’ocupabilitat dels recent graduats ha focalitzat també les conclus i-

ons del Consell d’11 de maig de 2012: es fixa, a proposta de la Comissió Europea, el valor de referència per me-

surar l’ocupabilitat dels recent graduats, un dels indicadors que preveu el Programa Eucació i formació 2020 (“ET 

2020”).282 L’objectiu d’aquest valor de referència (per a tota la UE, no es tracta d’un objectiu nacional que cada 

Estat membre ha d’assolir) és permetre l’intercanvi de polítiques i mesures em el marc del Programa ET 2020 per 

tal de fomentar l’ocupabilitat dels joves, entesa aquesta com la combinació de factors que permeten que les per-

sones avancin cap a l’ocupació o hi accedeixin, s’hi mantinguin i progressin en la seva carrera professional.  

El Consell estableix que per a l’any 2020 en l’àmbit de la UE la taxa d’ocupació dels diplomats de 20 a 34 anys 

que hagin acabat la seva educació i formació els darrers tres anys abans de l’any de referència hauria de ser de 

com a mínim un 82% (tenint en compte que l’any 2010 va ser del 76,5%). 

D’altra banda, enguany el Consell s’ha pronunciat també sobre la importància de les alfabetitzacions múltiples,283 

que es refereixen a la capacitat d’utilitzar la lectura i l’escriptura per produir, comprendre, interpretar i valorar crí-

ticament la informació descrita.  

Atès l’objectiu del Programa ET 2020 de reduir fins al 15% el percentatge d’estudiants amb un rendiment insufi-

cient en aptituds bàsiques (lectura, matemàtiques i ciències), el Consell destaca que l’alfabetització múltiple és 

una competència essencial en l’actual societat i que la seva manca pot afectar negativament el creixement eco-

nòmic, la seva sostenibilitat i, al mateix temps, el desenvolupament individual, atesa la seva relació amb 

l’abandonament escolar prematur, l’ocupació i la participació limitada de les persones amb poques competències 

en l’aprenentatge permanent. 

En conseqüència, el Consell invita als estats membres a millorar l’alfabetització de la població, incidint especial-

ment en l’alfabetització múltiple i dirigint aquestes actuacions a l’àmbit familiar, sobretot a famílies socioeconò-

micament desafavorides. Els insta també a fomentar l’accés generalitzat i equitatiu a l’educació infantil i a 

l’atenció de qualitat a la infància. 

Amb la finalitat de millorar el nivell educatiu de la població en general, fomentar-ne la seva ocupabilitat i afavorir 

la mobilitat, el Consell ha aprovat també a finals del 2012 una Recomanació sobre la validació de l’aprenentatge 

no formal i informal, 284 en la que recomana als estats membres aprovar (com a molt tard el 2018) els mecanis-

mes per validar l’aprenentatge no formal i l’informal, amb la finalitat de permetre que les persones validin els co-

                                                           
281 Conclusions del Consell, de 26 de novembre de 2012, sobre l’educació i la formació a Europa 2020 – La contribució de l’educació i la for-

mació a la recuperació econòmica, al creixement i a l’ocupació. DOUE C 393, de 19.12.2012. 
282 Conclusions del Consell, d’11 de maig de 2012, relatives a l’ocupabilitat dels graduats de l’educació i la formació. DOUE C 169, de 

15.06.2012. 
283 Conclusions del Consell, de 26 de novembre de 2012, sobre alfabetitzacions múltiples. DOUE C 393, de 19.12.2012. 
284 Recomanació del Consell, de 20 de desembre de 2012, sobre la validació de l’aprenentatge no formal i informal. DOUE C 398, de 

22.12.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169:0011:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:ES:PDF
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 neixements, capacitats i competències que han adquirit mitjançant l’aprenentatge no formal i informal, i alhora 

obtinguin una qualificació sobre la base d’aquestes experiències validades.285 

Per últim, cal tenir en compte la Resolució del Parlament Europeu sobre educació, formació i Europa 2020,286 

que, entre d’altres aspectes, alerta del perill que poden suposar les retallades pressupostàries que han fet alguns 

estats en l’àmbit educatiu. El Parlament considera que determinades inversions, sobretot les que tenen més valor 

estratègic, han de protegir-se i, fins i tot, incrementar-se. Alerta que els costos econòmics de les conseqüències 

del baix rendiment educatiu són considerablement superiors als costos de la crisi financera. Així mateix, demana 

als estats membres que prioritzin la despesa en educació, formació, aprenentatge permanent, investigació, inno-

vació i diversitat cultural i lingüística, atès que són inversions per al futur creixement i l’equilibri econòmic. 

En aquest context, a finals del 2012 la Comissió Europea ha posat en marxa una nova estratègia, Replantejar 

l’educació,287 que recull els aspectes comentats, fent especial incís en l’atenció que mereixen els joves, per ga-

rantir la seva inserció laboral. La Comissió aposta per focalitzar l’atenció en els resultats de l’aprenentatge (els 

coneixements, les capacitats i les competències adquirides), posant especialment de relleu les capacitats bàsi-

ques de lectura, escriptura i d’aritmètica, així com les competències d’emprenedoria i la capacitat d’iniciativa. La 

Comissió recomana també adaptar i actualitzar els mètodes d’avaluació; incrementar l’ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació i els recursos educatius oberts; actualitzar les capacitats del professorat; reforçar els 

vincles entre l’àmbit educatiu i empresarial, així com fomentar la cooperació entre els estats membres. 

Per últim, cal fer referència a dues iniciatives públiques destacades en l’àmbit de la Unió Europea. En primer lloc, 

el debat que ha tingut lloc en el Consell per la configuració de la nova etapa del Programa Erasmus Mundus 

(2014-2020), atès que l’actual finalitza el 2013. Aquest programa és la versió internacional del Programa Eras-

mus, i té per finalitat millorar la qualitat de l’educació superior a través de la cooperació educativa de la UE i la 

resta de països del món. Durant el 2012 se n’ha debatut el contingut futur i es preveu que s’integri en el nou Pro-

grama de la Comissió en matèria d’educació, formació joventut i esport, sota el títol Erasmus per a tots. 

En segon lloc i també en l’àmbit de l’educació superior, cal ressenyar l’establiment d’U-Multirank, una nova classi-

ficació de les universitats basada en una metodologia que reflecteix la varietat de dimensions de l’excel·lència en 

un context internacional. Es preveu que es desenvolupi entre el 2013 i el 2014, i es finançarà amb uns dos mil i-

ons d’euros procedents del pressupost de la UE per al Programa d’aprenentatge permanent. 

Àmbit estatal 

Una de les principals normes d’àmbit estatal aprovada enguany, i que ha estat més contestada,288 és el Reial de-

cret llei de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, amb efectes tant en 

l’educació universitària com en la no universitària.289 

Les mesures aprovades tenen efectes organitzatius i de gestió pel que fa a l’educació no universitària, atès que 

permeten ampliar el 20% la ràtio d’alumnes a l’aula (mentre no s’autoritzi per part de l’Estat central incorporar 

personal de nou ingrés o la taxa de reposició sigui inferior al 50%), fixa un mínim de jornada lectiva del personal 

docent i estableix que la substitució de professors no es farà fins que les absències dels titulars no siguin superi-

ors a 10 dies, entre d’altres mesures. 

                                                           
285 El Consell defineix l’aprenentatge no formal com aquell derivat d’activitats planificades (pel que fa als objectius didàctics i la duració) en el 

que existeix algun tipus de suport a l’aprenentatge, com ara una relació entre estudiant i professor; mentre que l’aprenentatge informal és el 

resultant d’activitats quotidianes relacionades amb el treball, la família o l’oci i que no està organitzat o estructurat pel que fa als objectius, els 

temps o el suport per a l’aprenentatge. 
286 Resolució del Parlament Europeu, d’11 de setembre de 2012, sobre educació, formació i Europa 2020. 2012/2045 (INI). 
287 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions “Un nou con-

cepte d’educació: invertir en les competències per a aconseguir millors resultats socioeconòmics”. COM (2012) 669 final. 
288 A banda de les protestes i la mobilització de la societat civil, també les institucions autonòmiques han manifestat la seva oposició a aques-

tes mesures: aquest Reial decret llei ha estat recorregut davant el Tribunal Constitucional per invasió de competències autonòmiques per part 

de diferents governs autonòmics (Consell de Govern de la Junta d’Andalusia, el del Consell de Govern del Principat d’Astúries, el del Parlament 

de Navarra, el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de Canàries i el Govern Basc). Així mateix, pel que fa a la previsió de no substi-

tuir absències del professorat fins transcorreguts deu dies,el Departament d’Ensenyament ha establert nous criteris i es preveu, entre d’altres, 

substituir els tutors d’educació infantil i d’educació especial a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència, mentre que els 

de primària i secundària se substituiran a partir del sisè dia, i la resta de professorat, a partir de l’onzè dia lectiu (Resolució de 15 de març de 

2013, del Director General de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es flexibilitzen els criteris per al nomenament del personal 

substitut docent dels centres públics per al curs 2012-2013). 
289 Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. BOE núm. 96, de 

21.04.2012. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0323+0+DOC+XML+V0//ES
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_es.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_es.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Borsa_docents/Normativa/ARXIUS/20130315_ResolucioDefDirectorGral.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Borsa_docents/Normativa/ARXIUS/20130315_ResolucioDefDirectorGral.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
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Pel que fa a l’educació universitària, la norma atorga al Govern central la competència per determinar els requi-

sits bàsics per crear i, en el seu cas, mantenir tots els centres que integren les universitats. Així mateix, preveu la 

possibilitat que universitats, centres d’investigació i empreses cooperin per impartir conjuntament titulacions uni-

versitàries de caràcter oficial; regula el règim de dedicació a l’activitat docent del personal docent i investigador 

funcionari de les universitats; estableix els preus públics en relació a les despeses de prestació dels serveis, i re-

distribueix el finançament de les beques de la matrícula en estudis universitaris, fixant el límit quantitatiu que ani-

rà a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat i remetent la diferència entre el mínim estatal i el preu definitiu 

d’aquesta a les comunitats autònomes. 

D’altra banda, el Reial decret llei ajorna fins al curs 2014-2015 l’aplicació del Reial decret que ordena la formació 

professional del sistema educatiu (aprovat l’any passat). Seguint aquesta línia, altres normes també han pospo-

sat l’entrada en vigor d’alguna norma aprovada el 2011 en desenvolupament de la Llei d’economia sostenible,290 

a l’espera dels canvis que introduirà la futura Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE), títol amb 

el qual es coneix el Projecte de llei orgànica de modificació de la Llei orgànica d’educació aprovada el 2006 i que 

respon a un compromís electoral del Govern central escollit a finals del 2011. En la darrera edició d’aquesta Me-

mòria ja es va alertar d’una possible nova llei d’educació, fet que repercuteix negativament en l’estabilitat del sis-

tema, impedeix que els canvis introduïts arribin a donar resultat i, en conseqüència, puguin ser avaluats, conver-

tint l’educació en un àmbit més del debat polític i no en un dels principals àmbits d’actuació pública consensua-

da. 

El darrer trimestre de l’any 2012 s’ha fet públic l’Avantprojecte de la LOMCE, que ha estat aprovat com a Projecte 

de llei el mes de maig de 2013. Ateses les modificacions que preveia l’Avantprojecte (i que manté el Projecte de 

llei), el debat entre les institucions educatives centrals i autonòmiques, en particular catalanes, que ha generat el 

text ha estat intens. El Projecte de llei preveu, entre d’altres mesures, introduir revàlides comunes per a tot l’Estat 

al final de l’ESO i del batxillerat, introduir itineraris cap al batxillerat o la formació professional el darrer curs de 

l’ESO (i també a tercer, si bé no són irreversibles), substituir els PQPI per la Formació Professional Bàsica; i modi-

ficar la distribució competencial entre l’Estat i les administracions educatives autonòmiques (com ara en el per-

centatge del currículum que fixa cada institució). Una de les modificacions que ha generat més conflicte amb la 

Generalitat afecta el model de normalització lingüística aplicat des dels inicis de la democràcia, recollit a la Llei 

d’educació de Catalunya i que defineix el català com la llengua vehicular de l’ensenyament. Es preveu, per exem-

ple, que l’Administració autonòmica hagi de finançar el cost de l’ensenyament a aquelles famílies que hagin 

sol·licitat l’escolarització en castellà, sempre que aquesta no sigui possible en un centre públic o concertat de la 

localitat i optin per escolaritzar els seus fills en un centre privat. 

En aquest apartat cal tenir en compte dues normes més. En primer lloc, el Reial decret que desenvolupa el con-

tracte per a la formació i l'aprenentatge i estableix les bases de la formació professional dual,291 que té per objec-

te desenvolupar el contracte per a la formació i l’aprenentatge segons la regulació de l’Estatut dels treballadors 

resultant de les modificacions introduïdes pel Reial decret llei 10/2011 de mesures urgents per a la promoció de 

l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del Programa de requalificació pro-

fessional de les persones que esgotin la seva prestació d’atur i per la Llei 3/2012, de mesures urgents per a la 

reforma del mercat laboral.  

Si bé el vessant laboral de la norma s’analitza en el capítol III d’aquesta Memòria, cal tenir en compte que la nor-

ma estableix les bases per a la implantació progressiva de l’FP dual que combina els processos d’ensenyament i 

aprenentatge a l’empresa i al centre de formació, ja sigui en el marc del sistema d’FP per a l’ocupació o en el sis-

tema educatiu. Amb aquesta finalitat, es regulen els requisits que han de complir els projectes d’FP dual que es 

vulguin implantar en el sistema educatiu, que compten amb la participació dels centres educatius i les empreses, 

mentre no hi hagi un contracte per a la formació i l’aprenentatge.  

                                                           
290 Així, el Reial decret 881/2012, d'1 de juny, de modificació de la disposició addicional primera del Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, 

sobre el calendari d'implantació del règim d'educació secundària obligatòria, publicat en el BOE núm. 132, de 02.06.2012, posposa fins al 

curs 2014-2015 l’entrada en vigor dels canvis que va introduir la Llei orgànica 4/2011, complementària de la Llei d’economia sostenible, a la 

Llei orgànica d’educació, pel que fa a la configuració del quart curs de l’ESO com un curs de caràcter orientador, per facilitar a l’alumne la tria 

entre el batxillerat o els cicles formatius un cop finalitzada l’ESO. 

D’altra banda, el Reial decret 961/2012, de 22 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es re-

gulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques 

espanyoles, publicat en el BOE núm. 158, de 03.07.2012, posposa fins al curs 2013-2014 la implementació de la prova oral en l’exercici so-

bre llengua estrangera de la prova d’accés als ensenyaments universitaris oficials per motius tècnics i per les característiques específiques de 

la prova. 
291 Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les ba-

ses de la formació professional dual. BOE núm. 270, de 09.11.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf
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 Es preveu la signatura de convenis amb les empreses col·laboradores per fixar el Programa de formació, el nom-

bre d’alumnes participants, el règim de beques, la jornada i l’horari en el centre i a l’empresa, entre d’altres. 

S’estableix que, com a mínim, el 33% de les hores de formació del cicle formatiu s’han d’impartir amb la partici-

pació de l’empresa, si bé aquest percentatge es pot incrementar en determinats casos.292 En base al dictamen 

del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern de la Generalitat ha interposat un requeriment d’incompetència 

contra aquesta norma, atès que considera que envaeix competències de la Generalitat. 

Cal tenir en compte que les finalitats d’aquesta modalitat d’FP se situen en línia amb els objectius europeus: in-

crementar el nombre de persones amb educació secundària postobligatòria i reduir la taxa d’abandonament es-

colar prematur, millorar l’ocupabilitat de les persones, sobretot dels joves, i incrementar la vinculació i correspon-

sabilitat del teixit empresarial amb l’FP. 

En segon lloc cal fer referència al Reial decret que estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties 

de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2012-2013.293 La norma manté els imports fixats pel curs anterior, ai-

xí com els llindars de renda i patrimoni familiar, que s’han mantingut invariables des del curs 2009-2010.  

Les principals novetats que introdueix es troben en les disposicions addicionals, que modifiquen el Reial decret 

1721/2007, endurint els requisits d’aprofitament acadèmic per poder accedir a les beques i els ajuts regulats. 

Així, per exemple, per poder optar a la beca compensatòria en cas de primera matrícula al batxillerat (i resta 

d’ensenyaments postobligatoris) s’exigeix una nota mínima en els estudis anteriors o, en cas de matrícula en el 

segon curs o els posteriors, s’exigeix haver superat un determinat percentatge d’assignatures (proper al 100%). 

Fins ara, aquests requisits d’aprofitament acadèmic només s’aplicaven als ensenyaments universitaris. En 

aquests darrers, els requisits també s’han endurit incrementant la nota exigida que s’hagi obtingut en els estudis 

anteriors en cas de primera matrícula o incrementant l’exigència del percentatge de crèdits superats sobre els 

matriculats els cursos anteriors. D’altra banda, i amb efectes únicament per al curs 2013-2014, aquests nous re-

quisits són fins i tot més estrictes, fet que dificultarà l’accés de molts estudiants a les beques i els ajuts convo-

cats. 

Per últim, cal tenir en compte els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional294 que declara inconstitucio-

nal i nul·la la disposició final primera, apartat 2, paràgrafs primer i segon de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de 

juny, de les qualificacions i la formació professional, atès que reserva a l’Estat el desenvolupament exclusiu d’una 

sèrie d’articles, contradient la distribució competencial que estableixen la Constitució i l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya en l’àmbit de la formació professional. Per tant, en els aspectes regulats per aquest articles,295 la nor-

mativa estatal ha de deixar un marge normatiu a la Generalitat. 

Aquest apartat finalitza amb una breu menció als programes en funcionament impulsats i coordinats pel Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport. El curs 2011-2012 han continuat desplegant-se els iniciats en cursos anteriors i que 

se centren en reduir l’abandonament escolar prematur,296 el foment de l’aprenentatge de llengües estrangeres 

                                                           
292 Amb relació a aquesta norma, el 23 de novembre de 2012 el Govern de la Generalitat va interposar un requeriment previ d’incompetència 

al Govern de l’Estat, que no ha obtingut resposta. Amb posterioritat, el Govern de la Generalitat va sol·licitar el dictamen sobre el Reial decret 

al Consell de Garanties Estatutàries, que ha dictaminat que una sèrie dels seus preceptes són contraris a l’ordre constitucional i estatutari de 

distribució de competències en matèria laboral i en matèria educativa entre l’Estat i la Generalitat (DOGC núm. 6333, de 12.03.2013). En el 

moment de redacció d’aquest apartat no es té constància que el Govern català hagi acordat interposar el corresponent conflicte positiu de 

competència. 
293 Reial decret 1000/2012, de 29 de juny, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i aju-

des a l'estudi per al curs 2012-2013 i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim 

de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades. BOE núm. 160, de 05.07.2012. 
294 Sentència número 111/2012, de 24 de maig, del Tribunal Constitucional, sobre la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificaci-

ons i la formació professional. BOE núm. 147, de 20.06.2012. 
295 El procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals i la informació i orientació (article 4.1, 

lletres c i d); la regulació i la coordinació del Sistema nacional de qualificacions i formació professional (article 5.1); els procediments de 

col·laboració i consulta amb els sectors productius i els interlocutors socials per identificar i actualitzar les necessitats de qualificació i la rea-

lització de pràctiques professionals en empreses (article 6.3 i 4); els requisits i procediments per a l’avaluació i acreditació de les competènci-

es (article 8.4); la regulació de la formació professional (article 9); l’adaptació de la composició i funcions dels centres integrats d’FP (article 

11.6); i la determinació de les àrees prioritàries que s’incorporaran en les ofertes formatives finançades amb càrrec als pressupostos públics 

(disposició addicional tercera). 
296 El pla PROA compta per al 2012 amb un pressupost de 60 milions d’euros, dels quals 10.611.296€ (el 17,9%) s’han assignat a Catalunya 

(Resolució de 16 de gener de 2013, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per la que es publica l’Acord del Consell de Mi-

nistres de 14 de desembre de 2012, pel qual es formalitzen els criteris de distribució aprovats per la Conferència Sectorial d’Educació, així 

com la distribució resultant dels crèdits per a l’any 2012 per al desenvolupament del pla PROA. BOE núm. 27, de 31.01.2013). 

Així mateix, el pla de disminució de l’abandonament escolar prematur té un pressupost per a l’any 2012 de 40.500.000 euros, dels quals 

s’han assignat a Catalunya 6.167.041€ (el 15,2%), segons la Resolució de 16 de gener de 2013, de la Direcció General d’Avaluació i Coope-

ració Territorial, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2012, pel qual es formalitzen els criteris de dis-

tribució aprovats per la Conferència Sectorial d’Educació, així com la distribució resultant dels crèdits per a l’any 2012 per al desenvolupa-

ment del Pla per a la disminució de l’abandonament escolar prematur. BOE núm. 27, de 31.01.2013. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6333/1288994.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6333/1288994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/20/pdfs/BOE-A-2012-8319.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/20/pdfs/BOE-A-2012-8319.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-991.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-991.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-991.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-992.pdf
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(PALE)297 i la implantació de les noves tecnologies a l’aula, en els processos d’ensenyament i aprenentatge (com 

ara el Programa Escola 2.0 que a Catalunya s’ha materialitzat en el projecte eduCAT 2.0). 

Àmbit autonòmic 

En aquest àmbit enguany cal destacar, entre d’altres, l’aprovació de dos decrets i dues resolucions relatives a la 

formació professional.  

En primer lloc, el Decret que modifica la normativa reguladora del procediment d'admissió de l'alumnat als cen-

tres en els ensenyaments sufragats amb fons públics,298 atès que incorpora els criteris complementaris per resol-

dre situacions d’empat que ja s’han aplicat els cursos 2010-2011 i 2011-2012: d’una banda, la consideració de 

la condició de família monoparental en els mateixos termes que la condició de família nombrosa i, de l’altra, que 

l’alumnat que hagi tingut algun familiar (pare, mare, tutor/a o germans/es) escolaritzat en ensenyaments decla-

rats actualment gratuïts i universals al centre pel qual es presenta la sol·licitud. 

En segon lloc, el Decret que modifica l’actual ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatò-

ria299 i que té per finalitat incloure i promoure mesures que permetin millorar l’assoliment de les competències 

bàsiques i afavorir l’èxit escolar de l’alumnat. En aquest sentit, s’incrementa l’assignació horària destinada a la 

matèria de matemàtiques a segon i a quart d’ESO,300 i s’atorga als centres la potestat per organitzar les matèries 

optatives en els tres primers cursos per reforçar o ampliar les matèries del currículum o per ampliar la dedicació 

horària d’alguna matèria del currículum. Així mateix, es limita l’elecció d’alguna matèria optativa per part de 

l’alumnat quan no hi hagi un mínim de 10 alumnes, a excepció de la segona llengua estrangera i la cultura clàss i-

ca, tenint en compte que al tercer curs els centres han d’oferir una nova matèria optativa, emprenedoria. 

La finalitat d’aquesta nova matèria és desenvolupar les capacitats, les competències i les actituds de l’alumnat 

respecte de la seva formació i les seves possibilitats d’inserció laboral posterior. Es considera que l’emprenedoria 

no només es refereix al conjunt de qualitats i habilitats necessàries per crear una empresa, sinó que, seguint la 

definició europea d’iniciativa i esperit d’empresa,301 es refereix a la capacitat de convertir idees en accions, esde-

venint així una actitud general que pot ser d’utilitat tant en activitats professionals com en la vida quotidiana. La 

introducció d’aquesta assignatura està relacionada amb l’impuls que els darrers anys rep l’emprenedoria per part 

de les institucions públiques, entesa com una via per permetre a les persones, a partir d’un projecte, crear la seva 

pròpia ocupació i la d’altres i, en conseqüència, afavorir el creixement econòmic i la davallada de l’atur. 

Pel que fa a les resolucions aprovades, cal ressenyar en primer lloc la que regula la formació en alternança en els 

ensenyaments d’FP inicial,302 aprovada amb caràcter previ a la regulació estatal de l’FP dual. La Resolució orga-

nitza un nou model de formació en alternança (a partir de l’experiència assolida amb caràcter experimental des 

del 2008), basat en dues modalitats: d’una banda l’alternança simple (que no comporta reconeixement acadèmic 

del temps d’activitat a l’empresa) i, de l’altra, l’alternança amb formació dual, que comporta el reconeixement 

acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat realitzada en condició de treballador assa-

lariat, becari de formació o voluntari.303 

La segona resolució que cal destacar, també en l’àmbit de l’FP, és la que organitza les mesures flexibilitzadores 

en aquests ensenyaments,304 previstes en el Decret d’organització general de l’FP inicial i que recull l’experiència 

                                                           
297 El Programa de millora de l’aprenentatge de llengües estrangeres compta amb un pressupost de 11.353.128,75 euros. A Catalunya es van 

assignar 1.856.025€ (el 16,3%), segons la Resolució de 16 de gener de 2013, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per 

la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2012, pel qual es formalitzen els criteris de distribució aprovats per 

la Conferència Sectorial d’Educació, així com la distribució resultant dels crèdits per a l’any 2012 per al desenvolupament del Programa de mi-

llora de l’aprenentatge de llengües estrangeres. BOE núm. 27, de 31.01.2013. 
298 Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'a-

lumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. DOGC núm. 6058, de 02.02.2012. 
299 Decret 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

de l'educació secundària obligatòria. DOGC núm. 6135, de 24.05.2012. 
300 Aquest increment respon a una de les previsions del Pla a favor de l’èxit escolar i té per finalitat millorar la competència matemàtica i alho-

ra fomentar les vocacions científiques i tècniques. La modificació horària ha comportat fer 70 hores més de matemàtiques, que s’han reduït 

de les optatives del segon curs i del projecte del treball de recerca de quart d’ESO. Amb aquests canvis, a primer, segon i tercer curs hi haurà 

un total de 350 hores de matemàtiques i al quart curs s’impartiran 140 hores d’aquesta matèria. 
301 Recomanació del Parlament Europeu i el Consell de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge perma-

nent. 
302 Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional ini-

cial. DOGC núm. 6155, de 22.06.2012. 
303 Segons el Departament, el curs 2012-2013 s’han impartit en aquesta modalitat 26 cicles formatius, en 17 centres educatius (14 públics i 

3 privats), i han comptat amb la participació de 534 alumnes i 157 empreses (Presentació “Inici de curs”, 4 de setembre de 2012). 
304 Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional 

inicial. DOGC núm. 6220, de 26.09.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-994.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=598303&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=598303&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=608491&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=608491&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=611102&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=611102&type=01&language=ca_ES
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/docrel/acord-govern/contingut/download/6821.htm?mode=static
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=617026&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=617026&type=01&language=ca_ES
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 prèvia d’implantar aquestes mesures l’any 2005 (Decret 240/2005). Les mesures que es regulen són sis: el ser-

vei d’assessorament en l’FP, la matrícula semipresencial, l’FP en zones de baixa densitat de població, les ofertes 

a col·lectius singulars, el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o 

en activitats socials, i el reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats.  

La voluntat de prestar assessorament personalitzat i facilitar el reconeixement acadèmic de l’experiència prèvia 

va dirigida sobretot a l’alumnat de més de 25 anys (que representa el 25% del total segons el preàmbul de la 

norma) i que s’ha incrementat de manera significativa els darrers anys. 

D’altra banda, i en exercici de les competències de la Generalitat reconegudes a l’article 131 de l’Estatut 

d’autonomia, s’ha aprovat el currículum de diferents cicles formatius305 així com s’ha creat un títol propi de la Ge-

neralitat, amb efectes únicament a Catalunya.306 

Pel que fa a les iniciatives públiques endegades al llarg del 2012, a banda de les que ja es duen a terme des 

d’anys anteriors, cal destacar el desplegament del Pla a favor de l’èxit escolar, eix principal d’actuació del Govern 

en matèria d’ensenyament i, com ja s’ha comentat, un dels principals àmbits d’actuació de totes les institucions 

educatives, atesos els elevats índexs d’abandonament escolar prematur que registra Espanya i Catalunya. 

En aquest sentit, es manté el suport escolar personalitzat (SEP) en centres d’educació infantil i primària per tal de 

detectar precoçment les dificultats d’aprenentatge, i es treballa amb un reforç flexible i temporal (de durada vari-

able),307 es desenvolupa el Pla de l’impuls de la lectura,308 s’introdueix l’avaluació extraordinària de setembre a 

l’ESO i al batxillerat309 i s’ha implantat la jornada compactada pel matí en el 71% del centres públics que impar-

teixen l’ESO,310 entre d’altres actuacions.  

 

 

 

 

                                                           
305 Com ara el cicle formatiu de grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria (Decret 126/2012, de 16 d’octubre. DOGC núm. 6236, de 

19.10.2012) o el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions elèctriques i automàtiques (Decret 125/2012, de 9 d’octubre. 

DOGC núm. 6237, de 17.10.2012), entre d’altres. 
306 Decret 102/2012, de 25 de setembre, pel qual es crea el títol propi de la Generalitat de tècnic o tècnica en prevenció, extinció d’incendis i 

salvaments, i se n’estableix el currículum. DOGC núm. 6221, de 27.06.2012. 
307 Els aprenentatges treballats són l’adquisició de la lectura i escriptura (42%), habilitats matemàtiques (24%), adquisició d’hàbits de treball, 

organització i estudi (14%), així com programes d’enriquiment curricular per a alumnes amb altes capacitats (2%). Segons el Departament, el 

26% dels alumnes d’educació infantil (sobretot P4 i P5) i el 48% de primària (sobretot a 6è) reben SEP. El curs 2011-2012 més de 5.500 

mestres s’han implicat en el programa. (Font: Direcció General d’Educació Infantil i Primària. Suport Escolar Personalitzat. Curs 2011-12). 
308 El Departament d’Ensenyament ha prioritzat 188 centres per participar en l’estratègia d’impuls de la lectura a partir del curs 2012-13 als 

quals ofereix orientacions, pautes, assessorament i formació per al professorat i per als equips directius perquè incorporin i sistematitzin es-

tratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges, definint criteris per analitzar i millorar les activitats de lectura i promovent 

l’ensenyament explícit de les estratègies i de les habilitats lectores (Resolució ENS/2178/2012, de 18 d'octubre, per la qual es dóna publici-

tat als centres seleccionats per formar part de l'Impuls de la lectura, una estratègia per a l'èxit escolar. DOGC núm. 6240, de 25.10.2012). 
309 En l’avaluació extraordinària del curs 2011-2012 s’han examinat 105.799 alumnes d’ESO i 295.919 de primer de batxillerat (Font: nota de 

premsa del Departament d’Ensenyament de 3.09.2012). 
310 Els objectius perseguits amb aquesta mesura són la millora dels resultats dels alumnes, la reducció de l’abandonament escolar i la millora 

de la convivència. El mes de novembre de 2012 es va publicar un estudi de la Fundació Bofill (Sintes, E., 2012). A les tres a casa? L'impacte 

social i educatiu de la jornada escolar contínua. Barcelona, Fundació Bofill) altament crític amb l’eficàcia d’aquesta mesura, si bé el Departa-

ment considera que és aviat per avaluar-la. El curs 2011-2012 cinc centres de secundària feien la jornada compactada en un projecte pilot, i 

el curs 2012-2013 aquesta xifra ha augmentat al 71% dels instituts de secundària públics (no l’apliquen els privats concertats i no concer-

tats). Així mateix, cinc centres de primària l’apliquen amb caràcter experimental. Les crítiques que rep la jornada intensiva és que en l’actual 

context pot agreujar les desigualtats educatives i socials, atès que no totes les famílies poden garantir que els alumnes aprofitin el temps alli-

berat per la tarda per fer activitats educatives. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=618686&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6234/1265166.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=617118&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=617118&type=01&language=ca_ES
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/405fd6e1-c98c-416d-91d9-1253c9d8a489/SEP-Informev3.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6240/1266538.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6240/1266538.pdf
http://www.fbofill.cat/descarregues/IB40.html
http://www.fbofill.cat/descarregues/IB40.html
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6.4. HABITATGE 

Àmbit de la Unió Europea 

En aquest àmbit cal destacar l’aprovació de la Directiva relativa a l’eficiència energètica,311 ressenyada també en 

l’apartat normatiu de sostenibilitat i medi ambient, l’objecte de la qual és establir un marc comú de mesures per 

al foment de l’eficiència energètica dins de la UE per tal d’assegurar la consecució de l’objectiu principal 

d’eficiència energètica d’un 20% d’estalvi per al 2020 i per preparar el camí de cara a millores ulteriors 

d’eficiència energètica, més enllà d’aquest any. Pel que fa als edificis, la Directiva estableix que els estats mem-

bres establiran una estratègia a llarg termini per tal de mobilitzar inversions en la renovació del parc nacional dels 

edificis residencials i comercials, tant públic com privat. Aquesta estratègia comprendrà un panorama del parc 

immobiliari nacional; una definició de propostes rendibles de renovació segons el tipus d’edifici i el canvi climàtic; 

polítiques i mesures destinades a estimular renovacions exhaustives i rendibles dels edificis; una perspectiva de 

futur destinada a orientar les decisions d’inversió de les persones, la indústria de la construcció i les entitats fi-

nanceres i un càlcul, basat en dades reals, de l’estalvi d’energia i dels beneficis de radi major que s’espera obte-

nir. La Directiva preveu que, com a màxim, el 30 d’abril de 2014 es publicarà la primera estratègia i que aquesta 

s’actualitzarà cada tres anys i serà remesa a la Comissió en el marc dels plans nacionals d’acció per a l’eficiència 

energètica.  

Pel que fa als organismes públics, la Directiva preveu que cadascun dels estats membres s’assegurarà que, a 

partir de l’1 de gener de 2014, el 3% de la superfície total dels edificis amb calefacció i/o sistema de refrigeració 

que tingui en propietat i que ocupi la seva administració central es renovi cada any.312 D’altra banda, la Directiva 

estableix que els estats membres garantiran que les administracions centrals adquireixin només productes, ser-

veis i edificis que tinguin un alt rendiment energètic en la mesura que això sigui coherent amb la rendibilitat, la vi-

abilitat econòmica, la sostenibilitat, la idoneïtat tècnica i la competència suficient.  

Com a iniciativa pública, podem assenyalar que, en base a una petició de decisió prejudicial, l’advocada general 

del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamina que la normativa espanyola sobre desnonaments per impa-

gament d’una hipoteca vulnera la Directiva europea 93/13/CEE del Consell,313 sobre les clàusules abusives en 

els contractes celebrats amb els consumidors, ja que permet la pèrdua de la propietat i el desnonament d’un im-

moble abans que el consumidor/a pugui exercir una acció per danys i perjudicis. Així, el Dictamen assenyala que, 

en no existir una harmonització de mesures d’execució forçosa a la UE, correspon als estats membres establir les 

modalitats processals. No obstant això, el dictamen precisa que aquesta regulació processal no pot obstaculitzar 

la invocació dels drets garantits al consumidor/a en base a la Directiva europea. En aquest sentit, l’advocada dic-

tamina la incompatibilitat de la regulació processal espanyola amb la Directiva. Aquest Dictamen no té caràcter 

vinculant i cal esperar la resolució de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, si bé en la majoria 

de casos aquesta es pronuncia en el mateix sentit que el dictamen.314 

Àmbit estatal 

En aquest àmbit s’aproven dos reials decrets llei dirigits a la protecció dels deutors hipotecaris, atesa la situació 

derivada de la crisi econòmica i financera, la qual ha provocat que un gran nombre de persones que van contrac-

tar un préstec hipotecari per a l’adquisició del seu habitatge habitual es trobin amb dificultats per fer front a les 

seves obligacions. Així, en primer lloc, cal destacar el Reial decret llei 6/2012, de mesures urgents de protecció 

dels deutors hipotecaris sense recursos,315 que té per objecte establir mesures per tal de procurar la reestructu-

ració del deute hipotecari d’aquelles persones que pateixen dificultats extraordinàries per tal d’atendre el seu pa-

gament, així com mesures de flexibilització dels procediments d’execució hipotecària. En aquest sentit, la norma 

regula, d’una banda, un Codi de bones pràctiques d’adhesió voluntària per part de les entitats de crèdit o entitats 

que realitzin activitats de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris de manera professional i, d’altra banda, 

d’altres modificacions legals de caràcter processal i fiscal, així com l’accés al lloguer de les persones afectades 

                                                           
311 Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modi-

fiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE. DOUE L 315, de 

14.11.2012.  
312 Aquest 3% es calcularà sobre la superfície total dels edificis amb una superfície útil total de més de 500 metres quadrats que l’1 de gener 

de cada any no compleixi els requisits nacionals de rendiment energètic mínim establerts en aplicació de la Directiva 2010/31, d’eficiència 

energètica dels edificis. Aquest límit baixarà a 250 metres quadrats a partir del 9 de juliol de 2015. 
313 Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors. DOUE 

L95, de 21.04.1993. 
314 El 14 de març de 2013  el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicta la Sentència la qual assenyala, en el mateix sentit que el Dictamen 

de l’advocada general, que la normativa espanyola s’oposa a la Directiva europea sobre clàusules abusives. 
315 Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. BOE núm. 60, de 

10.03.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:ES:HTML
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf
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 per desnonaments i subjectes a mesures de flexibilització de les execucions hipotecàries. Les mesures relatives 

al Codi de bones pràctiques són d’aplicació a les persones que es troben situades en el llindar d’exclusió, definit 

pel mateix Reial decret llei. En canvi, les mesures processals i d’accés al lloguer són d’aplicació general. 

La regulació del Codi de bones pràctiques preveu tres fases d’actuació. La primera, dirigida a procurar la reestruc-

turació viable del deute hipotecari, a través de l’aplicació als préstecs o crèdits d’una carència en l’amortització 

de capital i una reducció del tipus d’interès durant quatre anys, així com l’ampliació del termini total 

d’amortització. La segona, en el cas que la primera no hagi estat suficient, consisteix en la potestat de les entitats 

de crèdit d’oferir una quitança sobre el conjunt del deute. En tercer lloc, si cap de les mesures anteriors aconse-

gueix reduir l’esforç hipotecari dels deutors a límits assumibles per a la seva viabilitat financera, aquests podran 

sol·licitar la dació en pagament per alliberar el seu deute. 

Les mesures processals que preveu el Reial decret llei consisteixen a simplificar el procediment d’execució extra-

judicial mitjançant la previsió d’una subhasta única i un import mínim d’adjudicació i remeten al desenvolupa-

ment reglamentari posterior la regulació de la venda extrajudicial. En matèria fiscal, s’estableix que les escriptu-

res públiques de formalització de novacions contractuals a l’empara del Codi de bones pràctiques, quedin exemp-

tes de la quota gradual de l’impost d’actes jurídics documentals. 

En segon lloc, s’aprova el Reial decret llei 27/2012, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hi-

potecaris,316 l’objecte del qual és la suspensió immediata, per un termini de dos anys, dels desnonaments de les 

famílies que es trobin en una situació d’especial risc d’exclusió. Per tal de valorar aquesta situació, la norma es-

tableix dos tipus de requisits que s’han d’acomplir simultàniament. D’una banda, es consideren d’especial vulne-

rabilitat les famílies nombroses; les unitats familiars monoparentals amb dos fills a càrrec; les unitats familiars 

amb un menor de tres anys; les unitats familiars amb algun membre discapacitat, dependent o amb una malaltia 

que l’incapaciti per dur a terme la seva activitat laboral; les unitats familiars en què el deutor hipotecari estigui a 

l’atur i hagi esgotat les prestacions socials i les unitats familiars en què hi hagi víctimes de violència de gènere. 

D’altra banda, la norma regula que, endemés dels supòsits d’especial vulnerabilitat, cal que es donin les circums-

tàncies econòmiques següents: els ingressos del conjunt de membres de la unitat familiar no han de superar el 

límit de tres vegades l’IPREM; en els quatre anys anteriors la família ha d’haver sofert una alteració significativa 

de les circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge; la quota tributària ha de resultar su-

perior al 50% dels ingressos nets de la unitat familiar i s’ha de tractar d’una hipoteca que recaigui sobre l’únic 

habitatge en propietat del deutor/a i concedida per a la seva adquisició.  

També cal destacar l’aprovació de dues lleis que aproven mesures de caràcter fiscal, mitjançant la modificació de 

la Llei de l’impost de la renda de les persones físiques. En primer lloc, la Llei 8/2012, sobre sanejament i venda 

d’actius immobiliaris del sector financer,317 la qual és el resultat de la tramitació com a Projecte de llei del Reial 

decret 18/2012, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. Aquesta Llei, juntament 

amb el Reial decret llei 2/2012, de sanejament del sector financer, constitueixen el marc normatiu adoptat pel 

Govern central per tal de reforçar la solvència del sector financer i sanejar els seus balanços. Pel que fa a les me-

sures en matèria d’habitatge, cal destacar l’exempció parcial de rendes derivades de la transmissió de determ i-

nats immobles, regulada a la disposició final tercera de la Llei, la qual afegeix una disposició addicional a la Llei 

de l’impost de la renda de les persones físiques. Aquesta disposició addicional introdueix una exempció del 50% 

dels guanys patrimonials derivats de l’alienació de béns immobles urbans que s’haguessin adquirit a títol onerós 

a partir del 12 de maig de 2012 fins al 31 desembre de 2012. Aquesta exempció no s’aplica en els casos en què 

l’immoble s’hagués adquirit o transmès a una persona fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o bé quan 

l’immoble s’hagués adquirit o transmès a una entitat respecte de la qual es produeixi alguna de les circumstànci-

es regulades pel Codi de comerç en relació amb els grups de societats. En el cas que l’immoble sigui l’habitatge 

habitual i també resulti aplicable l’exempció per reinversió en habitatge habitual, s’aplicarà, en primer lloc, la pre-

sent exempció del guany obtingut en la transmissió i, de l’altre 50%, estarà exempta la part proporcional que cor-

respongui a la quantitat invertida. 

En segon lloc, cal fer referència a la Llei 16/2012, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a 

la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.318 Pel que fa a les mesures en ma-

tèria d’habitatge, la Llei suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual amb efectes des de l’1 de gener 

de 2013, prevista a la Llei de l’impost de la renda de les persones físiques. No obstant això, la disposició transitò-

                                                           
316 Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris. BOE núm. 276, de 

16.11.2012. 
317 Llei 8/2012, de 30 d’octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. BOE núm. 262, de 31.10.2012. 
318 Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i 

a l’impuls de l’activitat econòmica. BOE núm. 312, de 28.12.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/16/pdfs/BOE-A-2012-14115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/31/pdfs/BOE-A-2012-13487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15650.pdf
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ria divuitena de la Llei 16/2012 estableix un règim transitori de deducció, en virtut del qual podran seguir practi-

cant la deducció els següents contribuents: aquells que hagin adquirit el seu habitatge habitual o satisfet quanti-

tats per a la seva construcció amb anterioritat a l’1 de gener de 2013; els contribuents que hagin satisfet quanti-

tats per obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual amb anterioritat a l’1 de gener de 2013, sempre 

que les obres hagin finalitzat abans de l’1 de gener de 2017 i els contribuents que hagin satisfet quant itats per a 

la realització d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual de les persones amb discapacitat amb 

anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre i quan les obres o instal·lacions finalitzin abans de l’1 de gener de 

2017. Per poder aplicar aquest règim transitori s’exigeix que els contribuents hagin aplicat la deducció per habi-

tatge habitual al 2012 o en anys anteriors, excepte si no l’han pogut aplicar perquè l’import invertit en l’habitatge 

no hagi superat l’import exempt per reinversió o les bases efectives de deducció d’habitatges anteriors. La Llei 

també preveu que els contribuents que hagin dipositat quantitats en compte habitatge amb anterioritat a l’1 de 

gener de 2013 no podran aplicar a partir d’aquesta data el règim transitori de deducció per habitatge, si bé no 

perdran les deduccions practicades en exercicis anteriors. 

Finalment, cal assenyalar l’aprovació del Reial decret 1191/2012,319 pel qual es regulen les normes per al reco-

neixement, la tramitació i el pagament del complement anual de pensió a favor dels titulars de pensió de jubilació 

i invalidesa de la Seguretat Social,320 en la modalitat no contributiva, que acreditin no disposar d’habitatge en 

propietat i resideixin de manera habitual en un habitatge llogat com a titulars del contracte. S’exceptuen d’aquest 

complement els casos en què el propietari de l’habitatge tingui una relació conjugal o de parentiu fins al tercer 

grau amb el pensionista i el casos en què existeixi una unió estable o de convivència anàloga a la relació 

d’afectivitat conjugal. S’estableix com a termini de presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2012, i 

la quantia del complement queda fixada en 525 euros anuals. 

En aquest àmbit cal comentar també que es troba en tràmit parlamentari el Projecte de llei de mesures de flexibi-

lització i foment del mercat de lloguer d’habitatges, el qual té com a objectius flexibilitzar el mercat de lloguer per 

tal d’assolir-ne la dinamització, reforçar la seguretat jurídica, millorar la regulació del procediment de desnona-

ment i establir estímuls de caràcter fiscal.  

També cal esmentar, com a iniciativa pública, en el mateix sentit que el Projecte de llei comentat en el paràgraf 

anterior, que està en procés d’elaboració el Pla estatal de foment del lloguer de l’habitatge, la rehabilitació, la re-

generació i la renovació urbanes 2013-2016, el qual inclourà un sistema d’ajudes destinades al foment del llo-

guer, que s’atorgaran en funció de la renda i dels ingressos de la unitat familiar.  

També està en fase d’elaboració el Pla d’infraestructures, transport i habitatge 2012-2014, el qual inclou la plani-

ficació de la política d’habitatge i potencia el lloguer i la rehabilitació. 

Àmbit  autonòmic 

Cal destacar l’aprovació de la Llei 3/2012, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.321 D’acord amb el 

seu preàmbul, la Llei no comporta un canvi conceptual respecte del model ja establert, sinó un canvi instrumental 

amb l’objectiu de simplificar la regulació, agilitzar la tramitació administrativa i promoure l’activitat econòmica en 

el context de totes les mesures impulsades en la resta d’àmbits de la Generalitat de Catalunya.  

A continuació es descriuen, a grans trets, algunes de les modificacions principals que introdueix la Llei. En matè-

ria de planejament urbanístic, la reforma concentra en la legislació urbanística tota la regulació del procediment 

d’avaluació ambiental dels plans urbanístics, fins ara dividida entre aquesta legislació i la legislació ambiental. 

D’altra banda, s’estableixen mecanismes més àgils per a la transformació urbanística del sòl mitjançant la previ-

sió que el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) pugui establir l’ordenació detallada amb el nivell i la do-

cumentació propis d’un pla parcial urbanístic. Es disposa també que a través de la formulació de plans directors 

urbanístics es puguin delimitar els sectors d’interès supramunicipal i ordenar-los detalladament per tal 

d’implantar activitats d’especial rellevància social o econòmica. També en matèria de planejament urbanístic 

s’introdueixen mesures per abreujar els terminis dels tràmits per a l’aprovació dels instruments de planejament 

urbanístic. Pel que fa al planejament urbanístic derivat, la Llei suprimeix l’obligació d’aprovar els projectes 

d’urbanització com a condició d’eficàcia dels plans parcials. D’altra banda, sistematitza la figura del pla especial 

urbanístic diferenciant entre els plans especials urbanístics que desenvolupen les previsions substantives i el 

planejament territorial o urbanístic general. Pel que fa a les reserves mínimes per a habitatge de protecció pública 

                                                           
319 Reial decret 1191/2012, de 3 d’agost, pel qual s’estableixen normes per al reconeixement del complement de pensió per lloguer 

d’habitatge a favor dels pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva. BOE núm. 186, de 04.08.2012. 
320 Previst per la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per al 2012. BOE núm. 156, de 30/06/2012. 
321 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. DO-

GC núm. 6077, de 29.02.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8745.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6077/1227015.pdf
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 que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal, la Llei eximeix del seu acompliment els plans 

d’ordenació urbanística municipal que només distingeixen entre sòl urbà i sòl no urbanitzable i els dels municipis 

de menys de cinc mil habitants, no capitals de comarca, que no superin una determinada dinàmica edificadora, 

sens perjudici de l’obligació d’aquests plans de reservar sòl suficient per a l’acompliment dels objectius definits a 

la memòria social i de les determinacions establertes pel planejament territorial i el planejament director urbanís-

tic. La Llei elimina el percentatge variable entre el 15% i el 20% per a la cessió de sòl amb aprofitament establert 

per a les modificacions que comportin un increment de l’aprofitament i estableix un percentatge fix del 15%. En 

matèria de sòl no urbanitzable, la Llei amplia els usos admissibles en masies i cases rurals susceptibles de re-

construcció i rehabilitació i permet la catalogació, per raons arquitectòniques o històriques, d’altres edificacions 

existents en sòl no urbanitzable. També simplifica el procediment per a l’autorització d’obres a les masies i altres 

edificacions rurals i flexibilitza el règim aplicable a les instal·lacions industrials preexistents en sòl no urbanitzable. 

La reforma també amplia els usos provisionals susceptibles de ser autoritzats en edificis fora d’ordenació en sòl 

urbà a tots els que estiguin admesos a la zona urbanística a la qual estiguin inclosos els terrenys, sempre i quan 

no requereixin l’execució d’obres que excedeixin de les pròpies del règim de provisionalitat i del règim de fora 

d’ordenació. D’altra banda, s’amplia d’un a tres anys el termini de vigència de les entitats urbanístiques 

col·laboradores provisionals. La Llei també modifica aspectes relatius als patrimonis públics del sòl i d’habitatge i, 

en aquest sentit, especifica que les adjudicacions directes d’aquests patrimonis per a la construcció d’habitatge 

protegit són possibles en els supòsits que regula la legislació en matèria d’urbanisme i d’habitatge. Pel que fa a la 

legislació urbanística, s’admet la transmissió directa de béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge entre 

administracions públiques i entitats urbanístiques especials que gestionen aquest tipus de patrimonis i es perme-

ten les permutes per tal d’adquirir sistemes o altres béns que es vulguin incorporar al patrimoni. En matèria 

d’intervenció de l’edificació es redueixen les càrregues administratives que comporta la substitució de la llicència 

de primera ocupació per un règim de comunicació prèvia. Pel que fa a les disposicions transitòries, cal destacar 

l’establiment d’una pròrroga extraordinària fins a 31 de desembre de 2014, perquè les persones titulars de lli-

cències d’obres atorgades abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei que hagin quedat paralitzades a causa de la 

conjuntura econòmica actual en el sector de la construcció puguin continuar les obres sense necessitat de 

sol·licitar una nova llicència adaptada a les exigències derivades de la nova normativa tècnica en matèria 

d’edificació i habitatge. 

En aquest àmbit també cal destacar l’aprovació del Decret 141/2002, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat,322 el qual ha estat objecte de dictamen per part del 

CTESC. El Decret adapta la regulació de la cèdula d’habitabilitat a l’establert a la Llei 18/2007, de 28 de desem-

bre, del dret a l’habitatge, i deroga el Decret 55/2009, sobre les condicions d’habitabilitat del habitatges,323 el 

qual estableix importants exigències en l’aplicació de criteris de sostenibilitat i d’ecoeficiència. El nou Decret, tal i 

com indica el seu preàmbul, pretén flexibilitzar i adequar els nivells exigibles d’habitabilitat al context actual de di-

ficultats en què es troba el sector de l’habitatge. La norma estableix la tramitació de la cèdula, el seu contingut, la 

seva obligatorietat i la seva vigència. Es recullen els supòsits d’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula i 

s’estableix que les empreses subministradores han d’exigir la cèdula per tal que els usuaris puguin contractar els 

serveis. Pel que fa a la tramitació de la cèdula, cal destacar que es potencia la sol·licitud per via telemàtica i se 

suprimeixen documents relatius a les llicències d’ocupació o als certificats d’acompliment de control de qualitat. 

L’únic document que caldrà presentar amb la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat de nova construcció és el cert i-

ficat de final d’obra i d’habitabilitat, el qual no requereix el visat dels col·legis professional, llevat dels casos en 

què sigui preceptiu. La comunicació prèvia de primera ocupació que presenta el promotor davant de l’Ajuntament 

només s’exigirà a efectes del coneixement d’aquest fet i de la data de presentació. Tanmateix, el Decret amplia la 

vigència de la cèdula de primera ocupació de 15 a 25 anys per als habitatges de nova construcció.  

D’altra banda, s’estableixen les condicions mínimes d’habitabilitat que han de reunir els habitatges, diferenciant 

entre els de nova construcció, els preexistents constituïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984, els dotacionals 

públics o bé els resultants de les intervencions de rehabilitació o de gran rehabilitació d’edifici existent. La norma-

tiva anterior regulava diferents superfícies mínimes segons el nombre d’habitacions, mentre que a partir de 

l’aprovació del Decret s’aplica el criteri de superfície mínima per sala d’estar-menjador-cuina, la qual serà d’un 

mínim de 20 metres quadrats, amb independència del nombre de dormitoris. D’altra banda, el Decret determina 

el llindar màxim d’ocupació segons el nombre i les dimensions dels dormitoris i no en funció de la superfície total 

de l’habitatge, vigent fins a l’aprovació del Decret.  

 

                                                           
322 Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

DOGC núm. 6245, de 02.11.2012. 
323 Aquest Decret també va ser objecte de dictamen per part del CTESC (Dictamen 32/2008). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6245/1267583.pdf
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Dictamen 13/2012, sobre el Projecte de Decret pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels 

habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-

nària de 26 de juliol de 2012. 

El Dictamen conté dues observacions generals i tres observacions a l’articulat. 

Les observacions que es fan al Projecte de decret són de caire formal. 

Es recomana, entre d’altres qüestions, que s’harmonitzi la referència normativa a la Llei 18/2007, de 28 de 

desembre, del dret a l’habitatge, i que es canviï el títol d’un article per adaptar-lo al contingut que regula.  

  

Com a iniciativa pública es pot assenyalar que es prorroga la vigència del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, 

regulat pel Decret 13/2010, fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla, si bé la Generalitat ja ha iniciat els 

treballs per elaborar-lo. No obstant això, s’han adaptat i coordinat determinades previsions del Pla per al dret a 

l’habitatge 2009-2012 amb el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012,324 el qual ha estat modificat pel 

Reial decret 1713/2010. Aquest darrer Reial decret introdueix modificacions entre les quals destaquen les relati-

ves a l’ajuda estatal a l’entrada per a l’adquisició d’habitatges protegits, les subvencions per a la urbanització de 

sòl destinat a la construcció d’habitatge protegit i els imports de les subvencions i condicions per a la subs idiació 

de préstecs per al finançament de promocions d’habitatges en determinats règims de protecció. En base a aques-

tes modificacions, l’Ordre per la qual s’adapten i coordinen el Pla català i el Pla estatal modifica aspectes relatius 

als garatges i trasters, als habitatges de protecció oficial de venda, als habitatges de protecció oficial amb dret de 

superfície, als habitatges de lloguer i lloguer amb opció de compra i als allotjaments col·lectius protegits.  

Cal assenyalar que el 20 de juliol de 2012 s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya i el Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, per tal de 

poder fer públiques les dades sobre els habitatges de nova construcció que es troben buits a Catalunya. 

L’objectiu d’aquest conveni és elaborar un cens d’habitatges de nova construcció pendents de vendre. 

Finalment, cal assenyalar un conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Deganat auto-

nòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya,325 el qual té per objecte esta-

blir les condicions en què les oficines liquidadores de districte hipotecari exerciran les funcions de gestió, liquida-

ció i recaptació de l’impost sobre successions i donacions i de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 

jurídics documentats. 

 

                                                           
324 A través de l’Ordre TES/36/2012, de 27 febrer, per la qual s’adapten determinades previsions del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla 

per al dret a l’habitatge 2009-2012 i es coordinen matèries amb el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012, aprovat pel Reial decret 

2066/2008, de 12, de desembre. DOGC núm. 6079, de 02.03.2012. 
325 Resolució ECO/2678/2012, de 19 de novembre, per la qual es dóna publicitat al conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Ca-

talunya i el Deganat autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya. BOE núm. 6270, de 10.12.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6079/1227870.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6079/1227870.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6079/1227870.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6270/1273875.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6270/1273875.pdf
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 6.5. PROTECCIÓ SOCIAL I INCLUSIÓ SOCIAL 

Àmbit de la Unió Europea 

L’Estudi prospectiu anual sobre el creixement 2012326, de la Comissió Europea, estableix les prioritats de la Unió 

Europea per a l’any 2012 en termes de política pressupostària i reformes estructurals. L’Estudi prospectiu cons i-

dera que la Unió Europea i els estats membres han de concentrar-se en cinc prioritats, una de les quals és la res-

posta a l’atur i a les conseqüències socials de la crisi. Es posa de manifest que l’impacte social de la crisi és de 

llarg abast i que els estats membres haurien de donar prioritat a les actuacions següents: seguir millorant 

l’eficàcia dels sistemes de protecció social i evitar la retirada precipitada d’ampliacions de cobertura i elegibilitat 

anteriors fins que es reanudi substancialment la creació d’ocupació; l’aplicació d’estratègies actives d’inclusió, 

que englobin mesures d’activació del mercat de treball i serveis socials adequats i assequibles; i garantir l’accés 

als serveis de suport a la integració en el mercat de treball i la societat.   

Les prioritats establertes en l’Estudi prospectiu anual han de ser tingudes en compte pel Consell Europeu de pri-

mavera en l’elaboració de les seves directrius i pels estats membres en els seus plans nacionals de reforma i en 

els seus programes d’estabilitat o convergència, així com en les recomanacions específiques per país adoptades 

pel Consell.   

La Comissió Europea ha adoptat el Llibre Blanc sobre les pensions.327 Per donar suport a les recomanacions con-

tingudes en els estudis prospectius anuals dels anys 2011 i 2012, la Comissió presenta una estratègia perquè, 

en les pròximes dècades, les pensions siguin adequades, sostenibles i segures, davant el repte de l’envelliment 

de la població, i en base a la necessitat d’un plantejament més europeu per combatre els problemes que afronten 

els sistemes de pensions, d’acord amb les successives conclusions del Consell Europeu, que reclamen una coor-

dinació més estreta de les polítiques econòmiques. El Llibre blanc també reflecteix els resultats de la consulta 

que es va posar en marxa en el Llibre verd sobre les pensions.328 Nombroses parts interessades, així com el Par-

lament Europeu, el Comitè Econòmic i Social Europeu i el Comitè de les Regions van respondre a la consulta i van 

manifestar la seva confiança en què les qüestions en matèria de pensions s’abordin a escala de la Unió Europea 

de manera global i coordinada.  

En aquest sentit, en el Llibre blanc es presenta un conjunt exhaustiu d’iniciatives que han d’adoptar-se a escala 

de la Unió Europea per donar suport a les reformes nacionals en matèria de pensions, i que s’engloben en els 

àmbits següents: 

 Equilibri entre el temps de vida laboral i el temps de jubilació, mitjançant la vinculació de l’edat de jubilació 

als augments de l’esperança de vida, la restricció en l’accés als plans de jubilació anticipada, el reforç dels 

incentius per a la perllongació de la vida laboral i l’acció per acabar amb les diferències entre homes i dones 

en matèria de pensions.  

 Constitució de plans d’estalvi privats complementaris de jubilació, mitjançant la millora de l’accés a aquests 

plans i de la seva rendibilitat i seguretat. 

 Millora dels instruments de seguiment de la Unió Europea sobre pensions i reforç de les sinèrgies entre els di-

ferents àmbits polítics. 

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) ha emès un dictamen sobre el Llibre blanc de les pensions de la Co-

missió Europea,329 en el que es poden destacar les recomanacions següents:  

 Per garantir la sostenibilitat financera dels sistemes de pensions, els estats membres haurien de centrar els 

seus esforços en incrementar els ingressos. Aquest increment no es pot aconseguir només mitjançant 

l’increment del nombre de treballadors que cotitzen i la prolongació de la vida laboral, sinó que també exigeix 

una millor gestió de les finances públiques i esforços per combatre l’evasió fiscal i el treball no declarat. Per-

què la prolongació de la vida laboral sigui una realitat, és necessari introduir reformes en el mercat de treball 

per tal de crear condicions que permetin a les empreses proporcionar ocupació de qualitat. Així mateix, unes 

                                                           
326 Comunicació de la Comissió Europea, de 23.11.2011, sobre l’Estudi prospectiu anual sobre el creixement 2012. COM (2011) 815 final. 
327 Llibre blanc. Agenda per a unes pensions adequades, segures i sostenibles. COM (2012) 55 final. 
328 Llibre verd. A favor d’uns sistemes de pensions europeus adequats, sostenibles i segurs. COM (2010) 365 final. 
329 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el Llibre blanc de les pensions. DOUE de 04.10.2012.  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/annual_growth_survey_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0365:FIN:ES:PDF
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb800cbe28
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condicions de treball decents, que ajudin a conciliar les responsabilitats laborals i familiars, poden contribuir 

a augmentar les taxes de fertilitat i reduir així part de la pressió que exerceix l’envelliment de la població so-

bre els sistemes de pensions. Així mateix, és necessari adoptar mesures perquè augmenti la disposició indi-

vidual a treballar durant més temps, fet que implica una disposició a l’aprenentatge durant tota la vida i a la 

prevenció en matèria de salut.  

 Atès que els governs són els responsables de garantir l’adequació de les pensions, els estats membres hau-

rien de considerar la possibilitat d’establir una definició global de “pensió adequada”, en cooperació amb els 

interlocutors socials.  

 El Comitè es pronuncia a favor dels plans de pensió d’ocupació per capitalització, establerts i administrats 

pels representants dels ocupadors i els treballadors.  

En el Consell Europeu de primavera330 s’han refrendat les cinc prioritats per al 2012 establertes en l’Estudi pros-

pectiu anual sobre el creixement de la Comissió Europea i s’ha posat de manifest que els estats membres han 

d’avançar més ràpidament vers la consecució dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 i redoblar els esforços 

dedicats a les reformes mencionades en les recomanacions específiques per país de l’any 2011. Així mateix, es 

demana als estats que indiquin les mesures que prendran a l’efecte en els seus programes nacionals de reforma. 

Les actuacions previstes en el Programa nacional de reformes (PNR) d’Espanya 2012331 es corresponen amb les 

àrees prioritàries establertes en l’Informe prospectiu anual sobre el creixement 2012, que han estat assumides 

pel Consell Europeu celebrat el mes de març. El PNR estableix un seguit de reformes que, en matèria social, fan 

referència al sistema d’atenció a la dependència i al sistema de pensions de la Seguretat Social. En l’àmbit de 

l’atenció a la dependència, s’estableix que durant l’any 2012 s’abordarà una reforma integral del Sistema 

d’atenció a la dependència amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat. D’altra banda, es posa de manifest la 

reforma profunda que es va fer l’any 2011 del sistema de pensions de la Seguretat Social i es preveu el desenvo-

lupament d’un pla de lluita contra el frau en matèria de Seguretat Social. Per últim, es considera necessari incre-

mentar l’eficiència i modernitzar el model de gestió de la Seguretat Social i, amb aquesta finalitat, es preveu crear 

l’Agència estatal de la Seguretat Social mitjançant la integració de les diverses entitats gestores i dels serveis 

comuns existents; estudiar la modificació del règim jurídic de les mútues d’accidents de treball i malalties profes-

sionals de la Seguretat Social; i impulsar l’Administració electrònica en aquest àmbit. 

Davant les actuacions previstes en el PNR, el Consell ha formulat les seves recomanacions específiques a Espa-

nya, que han estat aprovades pel Consell Europeu del 28 i 29 de juny.332 El Consell posa de manifest que la re-

forma de les pensions adoptada per Espanya l’any 2011 suposa un pas significatiu a favor de la sostenibilitat de 

la hisenda pública a llarg termini, però que, no obstant això, el deteriorament de les perspectives de l’economia 

espanyola està limitant els efectes de la reforma sobre la previsió de despeses públiques que es derivarien de 

l’envelliment de la població. S’observa que la reforma encara necessita complementar-se amb mesures concretes 

encaminades a sostenir l’Estratègia global per a l’ocupació de les persones treballadores de més edat, 2012-

2014. D’altra banda, es posa de manifest que la pobresa ha augmentat, sobretot la pobresa infantil, i que la taxa 

de pobresa de les persones treballadores temporals duplica la de les fixes. 

Davant d’aquesta situació, es recomana que, en el període 2012-2013, Espanya prengui mesures amb les finali-

tats següents: assegurar que l’edat de jubilació vagi augmentant en funció de l’esperança de vida a l’hora de re-

gular el factor de sostenibilitat previst en la reforma del sistema de pensions de l’any 2011 i donar suport a 

l’Estratègia global per a l’ocupació de les persones treballadores de més edat a través de l’adopció de mesures 

concretes; i millorar l’ocupabilitat dels grups vulnerables, juntament amb serveis eficaços de suport a la infància i 

les famílies, amb la finalitat de millorar la situació de les persones en risc de pobresa o exclusió social, o ambdu-

es, i d’incrementar, com a conseqüència, el benestar de la infància.    

En la reunió del Consell Europeu del 28 i 29 de juny, els caps d’Estat i de Govern també han adoptat el Pacte per 

al creixement i l’ocupació. Pel que fa als aspectes socials del Pacte, s’estableix que els estats membres hauran 

d’emprendre actuacions per garantir la sostenibilitat dels sistemes de pensions i per fer front a la desocupació i a 

les conseqüències socials de la crisi de manera eficaç, així com desenvolupar polítiques eficaces de lluita contra 

la pobresa i ajudar els grups vulnerables. D’altra banda, a escala de la Unió Europea, s’estableix que s’hauran 

                                                           
330 Conclusions del Consell Europeu d’1 i 2 de març del 2012. Brussel·les, 28.03.2012. 
331 Programa nacional de reformes d’Espanya 2012. Aprovat en la reunió del Consell de Ministres del dia 27.04.2012.  
332 Recomanació del Consell de 10 de juliol del 2012, sobre el Programa nacional de reformes del 2012 d’Espanya i pel qual s’emet un dicta-

men del Consell sobre el Programa d’estabilitat d’Espanya per a 2012-2015. DOUE de 24.07.2012.   

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/128560.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_spain_es.pdf
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/fse_2014-2020/doc/Recomendacion_del_Consejo_Europeo_sobre_el_PNR_2012.pdf
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/fse_2014-2020/doc/Recomendacion_del_Consejo_Europeo_sobre_el_PNR_2012.pdf
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 d’emprendre mesures per enfortir l’adquisició i preservació transfrontereres de drets de pensió i altres drets en 

l’àmbit de la seguretat social per als treballadors de la Unió Europea.    

En la reunió del Consell Europeu celebrada els dies 18 i 19 d’octubre es revisa el Pacte per al creixement i 

l’ocupació: es reconeixen avenços, però es demana una actuació ràpida i orientada als resultats amb la finalitat 

d’aplicar el Pacte de manera completa. En aquest sentit, el Consell indica que algunes àrees requereixen esforços 

més elevats, entre les quals es troben l’impuls de l’ocupació i la inclusió social i l’aplicació de l’Estratègia 2020, 

un dels objectius de la qual és la reducció de la població que viu en situació de risc de pobresa.    

El Consell Europeu celebrat els dies 13 i 14 de desembre333 inicia els treballs relatius al Semestre europeu 2013 

en base a l’Estudi prospectiu anual sobre el creixement de la Comissió, en el qual s’estableix que, durant el 2013, 

els treballs a escala nacional i europea se segueixin centrant en les cinc prioritats acordades per a l’any 2012.  

Per últim, cal fer esment del Reglament de la Comissió Europea, de 18 de desembre del 2012, sobre la coordina-

ció dels sistemes de seguretat social.334 Davant la sol·licitud dels estats membres, es modifiquen determinats an-

nexes del Reglament (CE) núm. 883/2004 i del Reglament (CE) núm. 987/2009, amb la finalitat de tenir en 

compte determinats canvis en la legislació d’alguns estats membres o el seu desig de simplificar l’aplicació del 

sistema de coordinació dels reglaments esmentats.  

Àmbit estatal 

En primer lloc, cal fer referència a l’aprovació del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures ur-

gents.335 El Govern justifica l’adopció d’aquesta norma per la necessitat d’aconseguir l’estabilitat pressupostària i 

de regular de forma expressa determinades qüestions, davant la impossibilitat de tramitar i aprovar en els termi-

nis ordinaris la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, fet que implica la pròrroga automàtica 

dels pressupostos de l’exercici anterior.   

En aquest sentit, aquest Reial decret llei regula un seguit de qüestions per a l’any 2012 en l’àmbit social: 

s’estableix una revaloració de l’1 per cent de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions 

socials públiques. Es preveu que les persones perceptores de complements de mínims de les pensions del siste-

ma de la Seguretat Social i de classes passives rebin, abans de l’1 d’abril del 2012, i en un pagament únic, una 

quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda al llarg del 2011 i la que hagués correspost si 

s’hagués aplicat a les quanties mínimes d’aquestes pensions l’increment del 2,9 per cent, corresponent a l’IPC 

real en el període comprès entre el mes de novembre del 2010 i el mes de novembre del 2011. Aquesta previsió 

també s’estableix que sigui d’aplicació a les persones beneficiàries de pensions no contributives de la Seguretat 

Social, de pensions del SOVI no concurrents, així com a les persones beneficiàries de prestacions per infant a càr-

rec amb 18 o més anys d’edat i un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent, i del subsidi de mobilitat i 

compensació per despeses de transport.  

D’altra banda, mitjançant aquesta norma s’actualitzen les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, 

desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de garantia salarial i formació professional. Es preveu que 

les quanties de les bases màximes de cotització aplicables en els diversos règims de la Seguretat Social 

s’incrementin l’1 per cent. Per contra, no es preveu cap increment en el cas de les bases mínimes, atès que 

aquestes s’actualitzen en el mateix percentatge que el salari mínim interprofessional, el qual no ha experimentat 

cap increment l’any 2012.  

Així mateix, s’aplaça l’aplicació de l’increment de l’1 per cent anual en el percentatge que cal tenir en compte per 

al càlcul de la pensió de viduïtat de les persones més grans de 65 anys sense recursos, per passar del 52 per 

cent anual previst fins al moment al 60 per cent. També es posposa l’entrada en vigor de l’ampliació de la duració 

del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció i acollida, fins a l’1 de gener del 2013.   

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012336 estableix en el seu preàmbul que el Reial decret 

llei 20/2011, comentat anteriorment, iniciava el camí cap a la consolidació fiscal, que es concreta de forma defi-

                                                           
333 Conclusions del Consell Europeu de 13 i 14 de desembre del 2012. Brussel·les, 14.12.2012. 
334 Reglament (UE) núm. 1224/2012 de la Comissió, de 18 de desembre del 2012, pel qual es modifiquen el Reglament (CE) núm. 883/2004 

del Parlament Europeu i del Consell, sobre la coordinació dels sistemes de seguretat social, i el Reglament (CE) núm. 987/2009 del Parlament 

Europeu i del Consell, pel qual s’adopten les normes d’aplicació del Reglament (CE) núm. 883/2004. DOUE de 19.12.2012.  
335 Reial decret llei 20/2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. BOE 

núm. 315, de 31.12.2011. 
336 Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012. BOE núm. 156, de 30.06.2012.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/134371.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0045:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0045:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0045:0046:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8745.pdf
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nitiva en la Llei de pressupostos. En relació amb els continguts de caràcter social que aquesta llei incorpora per a 

l’any 2012, cal fer referència, en primer lloc, a la regulació de les pensions públiques en el seu títol IV: s’estableix, 

entre d’altres qüestions, la determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l’Estat i de les 

especials de guerra; es preveu que les pensions del sistema de la Seguretat Social i de classes passives de l’Estat 

mantinguin la revaloració de l’1 per cent establerta pel Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre; es fixa la 

quantia de les pensions no contributives i del SOVI per a l’exercici 2012.  

En segon lloc, en el títol VIII es regulen les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, desocupació, pro-

tecció per cessament d’activitat, Fons de garantia salarial i formació professional i s’estableix el topall màxim de 

la base de cotització en els 3.262,50 euros mensuals a partir de l’1 de gener del 2012. També es regula la cotit-

zació a drets passius i a les mutualitats generals de funcionaris.   

Finalment, mitjançant les disposicions addicionals i finals s’aborden una sèrie de qüestions en matèria social per 

a l’any 2012, entre les quals destaquen les següents: es fixen les quanties de les prestacions familiars de la Se-

guretat Social, així com les dels subsidis econòmics de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels mi-

nusvàlids, i de les pensions assistencials; s’estableixen reduccions en la cotització a la Seguretat Social per al 

manteniment de l’ocupació i en els casos de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactàn-

cia natural, així com en els supòsits de malaltia professional; es fixa l’Indicador públic de renda d’efectes múlt i-

ples (IPREM) en 532,51 euros mensuals; se suspèn l’aplicació dels preceptes 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, que fan refe-

rència al sistema de cooperació entre administracions per al desenvolupament del sistema; es modifica amb vi-

gència indefinida el calendari d’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre: a partir de l’1 de gener del 

2014 serà reconeguda l’efectivitat del dret a les prestacions a les persones en situació de dependència valorades 

en el Grau I, dependència moderada, Nivell 2 i Nivell 1; s’aprova una dotació de 5.000 milions d’euros al Fons de 

suport per al desenvolupament i la promoció d’infraestructures i serveis del Sistema d’autonomia i atenció a la 

dependència, que suposa una reducció del 70% respecte de l’any 2011; i s’aplaça l’entrada en vigor de la Llei 

9/2009, de 6 d’octubre, d’ampliació de la duració del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o 

acollida, inicialment prevista l’1 de gener del 2011, fins a l’1 de gener del 2013.   

La Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral,337 posa de manifest en el seu preàmbul 

que la destrucció d’ocupació ha tingut efectes rellevants sobre el sistema de la Seguretat Social i que la reforma 

proposada tracta de garantir tant la flexibilitat dels empresaris en la gestió dels recursos humans de l’empresa 

com la seguretat dels treballadors en l’ocupació i els adequats nivells de protecció social. La llei regula algunes 

qüestions en l’àmbit social, entre les que destaca la modificació del sistema d’integració de llacunes de cotitza-

ció, amb l’establiment, per al càlcul de les prestacions d’incapacitat permanent i jubilació, la integració del 100 

per cent de les bases mínimes en les primeres 48 mensualitats en què existeixin llacunes de cotització i, en la 

resta de mensualitats, el 50 per cent de la base mínima mencionada. 

El Reial decret llei 20/2012, de mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària,338 regula una sèrie de 

qüestions en l’àmbit de la Seguretat Social i de l’atenció a la dependència. Amb relació a la Seguretat Social, 

s’estableix un recàrrec únic del 20 per cent en el cas que el pagament de les quotes a la Seguretat Social es pro-

dueixi fora de termini; amb l’objectiu d’homogeneïtzar la normativa en matèria tributària amb la de la Seguretat 

Social, es regula que aquells conceptes que són considerats com a renda en la normativa tributària i que, per 

tant, tributen a efectes de l’IRPF, siguin inclosos també en la base de cotització a la Seguretat Social; s’estableix 

un topall màxim dels conceptes que poden ser objecte d’exclusió de la base de cotització, respecte del conjunt de 

les percepcions salarials que, considerades individualment, es troben excloses totalment o parcial, i es preveu 

que el Govern determini reglamentàriament el topall esmentat; també es regulen els límits de les millores de la 

prestació econòmica per incapacitat temporal (IT), amb efectes a partir del 15 de juliol, i s’estableix un termini de 

tres mesos perquè cada administració desenvolupi el Reial decret en aquest aspecte. El Govern de la Generalitat 

de Catalunya ha desenvolupat aquesta qüestió mitjançant el Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millo-

res de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 

del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, que es comenta posteriorment en l’apartat dedicat 

a la normativa d’àmbit autonòmic. En qualsevol cas, el Reial decret estableix els límits següents:  

En el cas que la IT derivi de contingències comunes:  

                                                           
337 Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. BOE núm. 162, de 07.07.2012. 
338 Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. BOE 

núm. 168, de 14.07.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
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  Durant els tres primers dies, fins a assolir com a màxim el 50 per cent de les retribucions percebudes el mes 

anterior.     

 Des del quart fins al vintè dia, ambdós inclosos, la suma del complement més la prestació d’IT en cap cas no 

ha de superar el 75 per cent de les retribucions del mes anterior.  

 A partir del dia vint-i-unè, inclòs, es podrà reconèixer una prestació equivalent al 100 per cent de les retribu-

cions del mes anterior.    

Pel que fa a l’àmbit de l’atenció a la dependència, el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, recull les propos-

tes de millora del sistema contingudes a l’Acord de 10 de juliol del 2012 del Consell Territorial del Sistema per a 

l’autonomia i atenció a la dependència.339 En el preàmbul del Reial decret llei es posa de manifest que l’avaluació 

efectuada dels primers cinc anys d’aplicació de la llei mostra que ha de corregir-se una situació que posa en perill 

la sostenibilitat del sistema. En aquest sentit, s’incorporen mesures de caràcter econòmic que generen un estalvi, 

d’una banda, en la despesa de les comunitats autònomes, a través de la reducció de les quanties màximes de les 

prestacions econòmiques per a cures en l’entorn familiar i, d’altra banda, en la despesa de l’Administració gene-

ral de l’Estat, mitjançant la reducció de les quanties del nivell mínim del finançament del sistema per a 

l’autonomia i atenció a la dependència (SAAD). 

Fins que no es reguli reglamentàriament, aquest Reial decret llei estableix les quanties màximes de la prestació 

econòmica de cures en l’entorn familiar, la prestació econòmica vinculada al servei i la prestació econòmica 

d’assistència personal.  

Per a les persones sol·licitants que a l’entrada en vigor del present Reial decret llei tinguessin reconegut el grau i 

nivell de dependència, les prestacions econòmiques es mantindran en les quanties màximes vigents fins a la data 

esmentada, excepte en el cas de la prestació econòmica per cures en l’entorn familiar.  

TAULA V-108. Quanties màximes de la prestació econòmica per cures en l’entorn familiar 

Grau i nivell   Import màxim anterior Nou import màxim 

Grau III, Nivell 2 520,69 442,59 

Grau III, Nivell 1 416,98 354,43 

Grau II, Nivell 2 337,25 286,66 

Grau II, Nivell 1 300,90 255,77 

Grau I, Nivell 2 180,00 153,00 

 

Font: Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 

En el cas de persones sol·licitants de reconeixement de la situació de dependència amb anterioritat a l’entrada en 

vigor d’aquest Reial decret llei respecte de les quals no existeixi resolució administrativa de reconeixement de 

grau i/o de reconeixement de prestacions, així com en el cas de noves persones sol·licitants, es reconeixen les 

quanties màximes següents, atesa la nova estructura de la classificació de la situació de dependència:  

TAULA V-109.     Quanties màximes de les prestacions econòmiques del SAAD 

Grau Prestació vinculada al servei Prestació d’assistència per-

sonal  

Prestació per cures en 

l’entorn familiar 

Grau III 715,07 715,07 387,64 

Grau II 426,12 426,12 268,79 

Grau I 300,00 300,00 153,00 

 

Font: Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 

                                                           
339 Resolució de 13 de juliol del 2012, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la que es publica l’Acord del Consell Territorial 

del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència per a la Millora del Sistema. BOE núm. 185, de 03.08.2012.  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/03/pdfs/BOE-A-2012-10468.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/03/pdfs/BOE-A-2012-10468.pdf
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També fins que no es reguli reglamentàriament, aquest Reial decret llei estableix les quanties del nivell mínim de 

protecció garantit per a les persones beneficiàries que tinguin resolució de grau i nivell de dependència reconegut 

a l’entrada en vigor d’aquesta norma, i que es redueixen respecte de les quanties anteriors. 

TAULA V-110. Nivell mínim de protecció garantit 

Grau i nivell Nivell mínim de protecció anterior Nivell mínim de protecció actual 

Grau III, Nivell 2 266,57 231,28 

Grau III, Nivell 1 181,26 157,26 

Grau II, Nivell 2 103,02 89,38 

Grau II, Nivell 1 70,70 61,34 

Grau I, Nivell 2 60,00 52,06 

Font: Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 

Les quanties del nivell mínim de protecció garantit en el cas de persones beneficiàries que no tinguin resolució de 

reconeixement de la situació de dependència en la data d’entrada en vigor d’aquesta norma són les següents, 

atesa la nova estructura de la classificació de la situació de dependència:  

TAULA V-111.  Nivell mínim de protecció garantit  

Grau  Nivell mínim de protecció  

Grau III 177,86 

Grau II 82,84 

Grau I 44,33 

Font: Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 

 

També en l’àmbit de la dependència, s’inclouen les mesures següents:  

 Es modifica el calendari d’aplicació de la Llei de dependència, de manera que tindran dret a rebre les presta-

cions a partir de l’1 de juliol del 2015 (1 de gener del 2014 en la versió de la Llei de pressupostos generals 

de l’Estat per al 2014) les persones valorades en el Grau I, Nivell 2 i Nivell 1 i les valorades en el Grau I. 

 S’estableix una nova estructura, que suposa el manteniment dels tres graus en els que es classifica la situa-

ció de dependència i la supressió de la classificació dels graus de la dependència en dos nivells. 

 Les persones cuidadores no professionals deixen de quedar incloses obligatòriament en el camp d’aplicació 

del règim general de la Seguretat Social, atès que el conveni especial regulat anteriorment com a obligatori, 

passa a ser voluntari a partir del 15 de juliol del 2012 i, a partir de l’1 de gener del 2013, el conveni especial 

serà a càrrec exclusivament de la persona cuidadora. 

 Es redefineix la prestació econòmica d’assistència personal, que passa a estendre’s a tots els graus de la de-

pendència. 

 Es modifica el servei d’ajut a domicili i s’estableix que els serveis relacionats amb les necessitats domèsti-

ques només poden ser reconeguts conjuntament amb els d’atenció personal. 

 S’estableix un règim d’incompatibilitat de les prestacions: les prestacions econòmiques són incompatibles 

entre sí i amb els serveis d’ajuda a domicili, servei de centre de dia i de nit i d’atenció residencial, i els serveis 

són incompatibles entre sí, amb l’excepció del serveis de teleassistència, que serà compatible amb el servei 

de prevenció de les situacions de dependència, de promoció de l’autonomia personal, d’ajuda a domicili i de 

centre de dia i de nit. 
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  A l’espera de regulació reglamentària, es fixa la intensitat de protecció dels serveis del Catàleg. 

 Per últim, es crea el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la De-

pendència, com a instrument de cooperació entre administracions, que fusiona la Conferència Sectorial 

d’Afers Socials i del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.  

En el Reial decret 1191/2012, de 3 d’agost,340 s’estableixen les normes per al reconeixement, la tramitació i el 

pagament del complement anual de pensió a favor de les persones beneficiàries de pensions de jubilació i invali-

desa no contributives de la Seguretat Social, que acreditin no disposar d’habitatge en propietat i resideixin de 

manera habitual en un habitatge de lloguer, sempre i quan s’acrediti que la persona pensionista no té amb el 

propietari de l’habitatge llogat una relació de parentiu fins al tercer grau, ni sigui cònjuge o persona amb la qual 

constitueixi una unió estable de parella i convisqui amb una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal. Es fixa la 

quantia del complement en els 525 euros anuals per a l’any 2012.   

Mitjançant el Reial decret 1364/2012, de 27 de setembre,341 es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de 

desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, amb la finalitat 

d’adaptar el seu contingut al que s’estableix en el Reial decret 174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el ba-

rem de valoració de la dependència. En aquest sentit, s’estableix que la determinació de la necessitat del concurs 

de tercera persona es realitzarà mitjançant l’aplicació del barem regulat en el Reial decret 174/2011, abans es-

mentat. D’altra banda, se suprimeix l’obligatorietat d’assenyalar el tipus de deficiència en la resolució de reconei-

xement de la situació de discapacitat, amb la finalitat de protegir la privacitat de la informació personal, d’acord 

amb la Convenció de l’ONU sobre drets de les persones amb discapacitat de l’any 2006.       

El Reial decret llei 28/2012, de 30 de novembre,342 atesa la situació de dèficit elevat de la Seguretat Social du-

rant l’exercici 2012, té per objecte fixar un límit nou en la disposició d’actius del Fons de reserva de la Seguretat 

Social durant els exercicis 2012, 2013 i 2014. En aquest sentit, no serà d’aplicació el límit del tres per cent fixat 

amb caràcter general a l’article 4 de la Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de reserva de la 

Seguretat Social, sinó que, durant els exercicis esmentats, s’autoritza la disposició del Fons fins a un límit equiva-

lent al dèficit pressupostari de les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social.  

Així mateix, es deixa sense efecte l’actualització de les pensions per a l’exercici 2012 i se suspèn la seva revalo-

ració per a l’exercici 2013 en els termes previstos en l’article 48 del Text refós de la Llei general de la Seguretat 

Social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Sense perjudici de l’anterior, es preveu que les 

pensions experimentin l’any 2013 un increment de l’1 per cent amb caràcter general, i les que no superin els 

1.000 euros mensuals o els 14.000 euros anuals, s’incrementin un 1 per cent addicional.  

La Llei 12/2012, de 26 de desembre,343 modifica la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Con-

venció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat: s’amplia el termini fins al 31 de desembre 

del 2013 per elaborar i aprovar un Text refós en el qual es regularitzin, aclareixin i harmonitzin la Llei 13/1982, 

de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no 

discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i la Llei 49/2007, de 26 de desembre, 

d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les per-

sones amb discapacitat. La Llei 26/2011, d’1 d’agost, havia establert aquest termini en el 3 d’agost del 2012.      

El Pla de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social per al període 2012-2013344 té com a fina-

litat combatre els efectes negatius que el frau a la Seguretat Social suposa per als drets de les persones treballa-

dores en els ingressos de la Seguretat Social i respecte de la competitivitat de les empreses, persones treballado-

res autònomes i emprenedores que sí compleixen amb les seves obligacions legals. El Pla preveu, d’una banda, 

mesures organitzatives des del punt de vista administratiu; d’altra banda, preveu l’adopció de mesures normati-

ves que introdueixin les reformes necessàries del marc legal vigent i que s’han articulat, com es comenta a conti-

nuació, a través de la Llei 13/2006, de 26 de desembre, de lluita contra el treball irregular i el frau a la Seguretat 

                                                           
340 Reial decret 1191/2012, de 3 d’agost, pel qual s’estableixen normes per al reconeixement del complement de pensió per al lloguer de 

l’habitatge a favor de pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva. BOE núm. 186, de 04.08.2012. 
341 Reial decret 1364/2012, de 27 de setembre, pel que es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al 

reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. BOE núm. 245, d’11.10.2012.  
342 Reial decret llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social. BOE núm. 289, 

d’01.12.2012. 
343 Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. BOE núm. 311, de 

27.12.2012. 
344 Pla de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social 2012-2013 (aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 d’abril 

del 2012).  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/11/pdfs/BOE-A-2012-12686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/11/pdfs/BOE-A-2012-12686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14695.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15595.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/FDFE992C-10EF-403C-B34C-6F9BE1753F5B/201831/EMPLEOProgramaluchafraude.pdf
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Social i de la corresponent Llei orgànica 7/2012, de 27 de desembre, de modificació del Codi penal. El Pla té els 

objectius següents:  

 Impulsar l’aflorament del treball irregular. 

 Corregir l’obtenció i el gaudiment en frau de llei de les prestacions per desocupació, particularment en els su-

pòsits en els que es constitueixin empreses fictícies.    

 Aflorar possibles situacions fraudulentes, principalment en casos de manca d’alta en la Seguretat Social de 

persones treballadores que presten efectivament serveis a les empreses, en l’accés i la percepció d’altres 

prestacions del sistema de la Seguretat Social.  

 Combatre els supòsits d’aplicació indeguda de bonificacions o reduccions de cotitzacions empresarials a la 

Seguretat Social.  

La Llei 13/2012345 té com a objectiu modificar la normativa vigent per introduir les mesures previstes en el Pla de 

lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social (2012-2013), per tal de permetre la detecció, sanció 

i correcció dels supòsits d’ocupació irregular i frau a la Seguretat Social. Amb aquesta finalitat, es modifiquen un 

seguit de normes, entre les que destaquen el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, la Llei ordenado-

ra de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i el Text refós de la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social.  

Així, s’amplia d’un a tres anys la duració de la responsabilitat solidària en supòsits de subcontractació empresari-

al; s’amplia el termini de duració de les actuacions comprovadores prèvies al procediment sancionador; i es modi-

fiquen i s’amplien alguns tipus infractors de la Llei d’infraccions i sancions, entre els que destaca les infraccions 

greus i molt greus en matèria de Seguretat Social, per tal de reduir-ne el frau. Al mateix temps, es fixen criteris de 

graduació específics en funció de la quantia no ingressada a la Seguretat Social i es preveu l’increment proporci-

onal de les sancions en funció del nombre de persones treballadores afectades sobre les que s’ha incomplert, per 

tal d’actuar amb més duresa en casos d’economia irregular i frau. 

Per adaptar el marc normatiu vigent al Pla de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social 2012-

2013, s’ha aprovat també la Llei orgànica 7/2012, de 27 de desembre,346 per la qual es modifica el Codi penal. 

La reforma pretén, d’una banda, reforçar la transparència de l’activitat de l’Administració i del règim de responsa-

bilitat dels partits polítics i dels sindicats i, de l’altra, millorar l’eficàcia dels instruments de control dels ingressos i 

la despesa pública, revisant els delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social. 

Així, en primer lloc, es modifica la regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, incloent els 

partits polítics i els sindicats, que fins ara n’estaven exclosos. També s’estableix un nou tipus penal per sancionar 

les conductes d’ocultació, simulació i falsejament dels comptes públics. En segon lloc, pel que fa als delictes con-

tra la Hisenda Pública, entre d’altres mesures, es crea un nou tipus per sancionar els fraus de més gravetat, es 

possibilita la persecució de les trames organitzades de frau fiscal, s’introdueixen millores tècniques en la regula-

ció de les defraudacions a Hisenda i als pressupostos de la Unió Europea i es preveuen mecanismes per tal de 

rebaixar la pena per a aquells imputats que, un cop iniciat el procediment penal, satisfacin el deute tributari o 

col·laborin en la investigació policial. En tercer lloc, es modifica la regulació dels delictes contra la Seguretat Soci-

al: cal destacar la reducció de la quantia (50.000 euros) a partir de la qual la infracció és constitutiva de delicte i 

no només infracció administrativa; la introducció d’un nou tipus agreujat per perseguir les trames societàries dar-

rere les quals s’oculta el veritable empresari per eludir el pagament de quotes a la Seguretat Social dels seus tre-

balladors; la introducció d’un tipus específic per penalitzar les defraudacions en les prestacions del sistema de 

Seguretat Social pel qual es dóna un tractament diferenciat de l’obtenció fraudulenta d’ajudes i subvencions. Per 

últim, es modifiquen els delictes contra els drets de les persones treballadores, per tal de sancionar els incompli-

ments greus de la normativa laboral que alhora suposin una competència deslleial injusta respecte de les empre-

ses, persones treballadores autònomes i emprenedores que sí compleixen les seves obligacions legals.  

Mitjançant el Reial decret llei 29/2012, de 28 de desembre,347 s’introdueixen millores en la configuració jurídica 

del sistema especial del treball de la llar i altres mesures de caràcter econòmic i social. Respecte del sistema es-

pecial del treball a la llar, destaca la consideració com a subjectes responsables del compliment de les obligaci-

                                                           
345 Llei 13/2012, de 26 de desembre, de lluita contra el treball irregular i el frau a la Seguretat Social. BOE núm. 311, de 27.12.2012. 
346 Llei orgànica 7/2012, de 27 de desembre, per la que es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en matèria 

de transparència i lluita contra el frau fiscal i en la Seguretat Social. BOE núm. 312, de 28.12.2012. 
347 Reial decret llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de la gestió i la protecció social en el sistema especial del treball de la llar i altres 

mesures de caràcter econòmic i social. BOE núm. 314, de 31.12.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
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 ons en matèria d’afiliació, altes, baixes i variacions de dades, així com de cotització i recaptació, de les persones 

treballadores de la llar que presten els seus serveis durant un temps inferior a les 60 hores mensuals per llar fa-

miliar i així ho acordin amb les seves respectives persones ocupadores. Igualment, es modifiquen les quanties de 

les bases de cotització aplicables al col·lectiu de persones treballadores de la llar.  

També s’adopten altres mesures rellevants en l’àmbit de la Seguretat Social. Així, amb l’objectiu d’aplicar correc-

tament l’increment de les pensions per trams de quantia establert pel Reial decret llei 28/2012, de 30 de no-

vembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, s’estableixen normes específi-

ques per tal de mantenir l’ordre de les pensions preexistent a la seva aplicació. Igualment, s’inclou un quadre ac-

tualitzat de les quanties de determinades pensions i prestacions aplicables l’any 2013.  

Aquest Reial decret llei també suspèn l’entrada en vigor, prevista per a l’1 de gener del 2013, i durant tres mesos, 

de les modificacions en matèria de jubilació anticipada i parcial previstes a la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre 

actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. Així mateix, s’introdueixen modificaci-

ons en la regulació dels sistemes especials agraris per compte d’altri i per compte propi, que tenen per objectiu 

evitar l’exclusió de persones treballadores del sistema especial i, a la inversa, evitar el manteniment dins del sis-

tema corresponent de persones treballadores que no tinguin el seu mitjà de vida en l’àmbit agrari. Finalment, es 

manté la possibilitat, ja establerta l’any 2012, de finançar part de les accions de foment de l’ocupació amb càrrec 

a la quota de formació professional per a l’ocupació.   

El Reial decret 1716/2012, de 28 de desembre,348 té per objecte el desenvolupament dels aspectes en matèria 

de prestacions de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la 

Seguretat Social, que es consideren necessaris per facilitar l’aplicació gradual de les mesures que s’han de fer 

efectives a partir de l’1 de gener del 2013. En aquest sentit, es desenvolupen els aspectes relatius a la determ i-

nació de l’edat d’accés a pensió de jubilació, així com els que fan referència a la determinació de la seva quantia. 

Aquest Reial decret també desenvolupa el contingut i facilita l’aplicabilitat de les mesures previstes a la Llei 

27/2011, d’1 d’agost, en matèria de protecció en les situacions d’interrupció de la cotització en els supòsits de 

naixement o adopció de fills o acolliment de menors i ampliació dels períodes considerats com a cotitzats en els 

casos d’excedència per cura de fills o menors acollits. Així mateix, s’estableix que el requisit de residència en terri-

tori espanyol del dret a percebre els complements necessaris per assolir la quantia mínima de les pensions 

s’acompleix quan les estàncies a l’estranger de la persona beneficiària de la pensió són iguals o inferiors a 90 di-

es al llarg de cada any natural.   

Àmbit autonòmic 

La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012,349 estableix en el 

seu preàmbul que la despesa social ha de continuar essent la prioritat més rellevant en la despesa pública de la 

Generalitat, tot i que es puguin adoptar mesures per millorar el grau d’eficiència amb què es presten els serveis 

bàsics a la ciutadania. Referides a l’exercici 2012, aquesta llei incorpora una sèrie de qüestions en l’àmbit social, 

entre les quals destaquen les següents: es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-2011; l’indicador de renda 

de suficiència de Catalunya (IRSC) es fixa en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals; s’estableix la 

quantia de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius en 45 euros 

mensuals; es deixa sense efecte la prestació econòmica per infant a càrrec, establerta per la Llei 18/2003, del 4 

de juliol, de suport a les famílies, i es determina que durant l’exercici del 2012 no es poden meritar drets derivats 

d’aquesta prestació; també s’estableixen els imports mínims de la prestació per a l’acolliment de menors d’edat 

tutelats per la Generalitat, així com els imports mensuals de la prestació per a menors d’edat en situació de risc.   

La Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 

estades en establiments turístics,350 l’Avantprojecte de la qual ha estat objecte del Dictamen 14/2011 del CTESC, 

introdueix un seguit de modificacions pel que fa als afers i prestacions socials. Es modifica la Llei de la renda mí-

nima d’inserció en el sentit següent: s’elimina el seu caràcter universal i garantit, s’estableix que s’han de tenir en 

compte les disponibilitats pressupostàries per aprovar les sol·licituds i, si escau, fer una prelació d’expedients; es 

demora l’abonament de la prestació econòmica; es regulen nous requisits per poder obtenir-la i s’estableix que no 

hi tenen accés les persones que només presenten una problemàtica laboral derivada de la manca o pèrdua de 

feina. Respecte de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, també es demora l’abonament de la pres-

tació econòmica i es preveu que els efectes econòmics no es produeixen des de la data de la sol·licitud, sinó des 

                                                           
348 Reial decret 1716/2012, de 28 de desembre, de desenvolupament de les disposicions establertes, en matèria de prestacions, per la Llei 

27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. BOE núm. 314, de 31.12.2012.  
349 Llei 1/2012, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. DOGC núm. 6075, de 27.02.2012. 
350 Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-

rístics. DOGC núm. 6094, de 23.03.2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15765.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6075/1226591.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6075/1226591.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6075/1226591.pdf
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de la data de la resolució de reconeixement del dret a la prestació; i s’estableix com a causa de l’extinció de les 

prestacions el fet d’estar ingressat en un centre penitenciari. Es modifica la Llei de serveis socials, i es preveu que 

el procediment per atorgar l’acreditació de les entitats d’iniciativa privada s’ha d’establir reglamentàriament. Fi-

nalment, es regula la suspensió de les millores directes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal per con-

tingències comunes.   

Per Acord de Govern351 s’han fixat els conceptes i els imports pels quals es paguen complements a la prestació 

per acolliment a menors d’edat tutelats per la Generalitat, de conformitat amb l’article 22 de la Llei 13/2006, de 

27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.  

D’altra banda, mitjançant Ordre del Departament de Benestar Social i Família,352 s’han actualitzat per a l’exercici 

2012 el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals per a la prestació de 

serveis per part dels centres residencials de gent gran i dels centres residencials i d’atenció diürna de persones 

amb discapacitat, previstos a la Cartera de serveis socials. En l’exposició de motius de la norma es posa de mani-

fest que, atesa la conjuntura econòmica actual, s’ha acordat amb els sectors implicats més representatius modi-

ficar el cost de referència d’alguns serveis, mantenir-lo en d’altres i adaptar els criteris funcionals de prestació 

dels serveis a la nova conjuntura. Aquesta Ordre també millora i clarifica determinats aspectes d’algunes presta-

cions de serveis socials.   

Mitjançant el Decret 60/2012, de 29 de maig,353 es canvia l’adscripció orgànica de l’òrgan tècnic administratiu 

de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, que passa a dependre del Departament 

d’Empresa i Ocupació, i es modifica la composició de la Comissió esmentada.  

Mitjançant el Decret llei 2/2012, de 25 de setembre,354 s’adapta la normativa aplicable al personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes al que estableix el 

Reial decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la com-

petitivitat, que és d’aplicació a totes les administracions públiques, i que va regular els límits de les millores de la 

prestació econòmica de la Seguretat Social per incapacitat temporal.  

En aquest sentit, es modifica la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fis-

cals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i s’estableix 

el complement de la prestació econòmica d’incapacitat temporal: per contingències comunes, del primer dia fins 

al tercer, el 50 per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es rebien el mes anterior; des del quart fins al 

vintè dia, el 75 per cent, i a partir del vint-i-unè, el 100 per cent. Per contingències professionals, es complementa 

el 100 per cent de les retribucions durant tot el període. D’altra banda, es complementa el 100  per cent de les 

retribucions al personal que està adscrit als règims especials de la Seguretat Social del mutualisme administratiu, 

a les empleades públiques embarassades i a les víctimes de violència de gènere.  

Amb anterioritat, la prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal, durant els tres primers mesos, per al 

personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catala-

nes consistia en la totalitat de les retribucions bàsiques i de les retribucions complementàries del lloc de treball 

corresponent.     

També s’ha aprovat el Reglament del Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya355, el qual va ser 

creat per la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut, amb la finalitat de vetllar per l’aplicació del Pla 

nacional de joventut de Catalunya i per a l’assoliment dels seus objectius, i al qual correspon elaborar la proposta 

del Pla esmentat i assessorar el desplegament de la Llei 33/2010. Al Consell Rector del Pla hi són representats 

l’Administració de la Generalitat, les entitats municipalistes i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. En 

el Reglament es regulen les funcions del Consell Rector, la seva composició, així com el règim de funcionament, 

constitució i adopció d’acords.  

                                                           
351 Acord GOV/32/2012, de 3 d’abril, pel qual es fixen els imports complementaris a la prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats 

per la Generalitat que regula l’article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. DOGC núm. 6103, 

de 05.04.2012. 
352 Ordre BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris 

funcionals de les prestacions de la Cartera de serveis socials per a l’exercici 2012. DOGC núm. 6132, de 21.05.2012.  
353 Decret 60/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial del Departament d’Empresa i Ocupació i del Departament de Benestar Social i 

Família. DOGC núm. 6139, de 31.05.2012.  
354 Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. DOGC núm. 6221, de 27.09.2012.  
355 Decret 103/2012, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya. DOGC 

núm. 6221, de 27.09.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6103/1234456.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6103/1234456.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6132/1242842.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6132/1242842.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6139/1244845.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6139/1244845.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6221/1262163.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6221/1262163.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6221/1262235.pdf
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 En relació amb les iniciatives públiques d’àmbit autonòmic, s’ha aprovat l’Acord de col·laboració entre el Govern 

de la Generalitat de Catalunya i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social356 per tal de facilitar, potenciar i man-

tenir les activitats que les entitats socials duen a terme a Catalunya en l’àmbit d’atenció a les persones. L’Acord 

preveu un seguit d’actuacions conjuntes agrupades en quatre àmbits d’actuació: millora de la suficiència econò-

mica; formació i assessorament al tercer sector social; foment social i reconeixement del tercer sector social; i 

simplificació i facilitació de les relacions entre les administracions i el tercer sector social.  

Així mateix, el Govern de la Generalitat, en el marc de les seves relacions amb l’Administració de l’Estat, adquireix 

un conjunt de compromisos per tal de defensar els interessos de les entitats del tercer sector social en aquells 

àmbits on no disposen de representació i interlocució directa, especialment, en l’àmbit de les relacions amb el 

Govern de l’Estat i en el Congrés dels Diputats. En concret, el Govern s’ha compromès a les actuacions següents 

a escala estatal: reforma de l’impost sobre el valor afegit (IVA) en la contractació pública, de manera que les enti-

tats no siguin considerades “consumidors finals”, qüestió que no els permet recuperar l’IVA en les compres; com-

promís per aconseguir fer efectiu el traspàs del 0,7 per cent de l’IRPF per a finalitats socials; sol·licitar a l’ICO que 

faciliti el crèdit a entitats socials afectades per la morositat i els impagaments de factures i subvencions de les 

administracions; sol·licitar una reforma urgent de la Llei de mecenatge per facilitar l’arribada de finançaments pri-

vats als projectes gestionats per les entitats del tercer sector; i adaptació de la Llei de subvencions a les especifi-

citats de les entitats del Tercer Sector Social.  

A la vegada, la Taula del Tercer Sector Social adopta un seguit de compromisos: impulsar un procés obert i parti-

cipatiu per a la millora del Tercer Sector Social per tal d’adequar-lo al nou marc econòmic, garantir la seva soste-

nibilitat i viabilitat econòmica i diversificar les seves activitats per donar resposta a les noves demandes socials; 

crear un grup de treball per determinar i difondre bones pràctiques entre les entitats; elaborar un Pla de comuni-

cació per a les persones associades; i elaborar una proposta d’enfortiment del Tercer Sector Social.  

També cal fer esment del Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-

2015,357 que té per objecte fomentar i contribuir a fer efectiu el principi d’eficàcia en totes les polítiques i actua-

cions del Govern de la Generalitat, mitjançant la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones, per tal 

d’assolir, com a país, la igualtat efectiva de dones i homes, prevenir i actuar contra la violència masclista i acon-

seguir avenços en la seva eradicació definitiva.  

Aquest Pla, el setè a Catalunya en matèria d’igualtat entre dones i homes, avança en la transversalització de la 

perspectiva de gènere, la posada en marxa de mesures per assolir-la, alhora que continua apostant per les mesu-

res d’acció positiva. A més, incorpora els avenços legislatius en aquest àmbit, com la Llei 5/2008, del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei orgànica 3/2007, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes.  

Els objectius estratègics del Pla són: augmentar les accions encaminades a aconseguir la igualtat plena entre do-

nes i homes al conjunt de la societat catalana, en tots els àmbits i sectors; incrementar el valor i la visibilització 

de l’emprenedoria, la carrera professional i el talent femení al mercat de treball; millorar la coordinació interde-

partamental i la cooperació interinstitucional en l’àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i homes; i millo-

rar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista.   

Pel que fa a l’elaboració d’actuacions de caràcter normatiu, el Pla estableix que s’ha d’impulsar l’aprovació de la 

Llei catalana d’igualtat efectiva entre homes i dones, que esdevindrà el marc d’ordenació general de les políti-

ques dels poders públics catalans sota l’òptica d’aquest principi. En aquest sentit, el Govern va aprovar, en la 

sessió de 26 de juny del 2012, l’autorització per iniciar la tramitació de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat 

efectiva entre dones i homes.  

 

 

 

                                                           
356 Resolució PRE/2210/2012, de 19 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de 

Catalunya i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials. DOGC núm. 6241, de 

26.10.2012. 
357 Acord GOV/117/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aprova el Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Cata-

lunya 2012-2015. DOGC núm. 6259, de 22.11.2012.  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6241/1266802.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6241/1266802.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6259/1271180.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6259/1271180.pdf
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