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1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA 

1.1. LA POBLACIÓ A CATALUNYA 

L’evolució interanual de la població resident 

La població resident a Catalunya a 1 de gener del 2014, segons dades provisionals,1

L’anàlisi de les dades en funció de la nacionalitat evidencia que aquest decreixement afecta exclusivament la po-
blació de nacionalitat estrangera que, amb 72.496 persones menys inscrites al padró (-6,3%), redueix el seu pes 
relatiu fins al 14,5% del total (vuit dècimes menys que el 2013). Es consolida la tendència a la baixa iniciada a 
partir del 2010, moment en el qual es van registrar els valors més alts (el 16% de la població resident). Per con-
tra, la població de nacionalitat espanyola augmenta en 31.828 persones (+0,5%). 

 és de 7.512.982 persones, 
de les quals 1.085.976 són de nacionalitat estrangera. Aquesta xifra posa de manifest una disminució poblacio-
nal per segon any consecutiu. Enguany, és més significativa, atès que fa referència a 40.668 persones residents 
menys (-0,5%), mentre que l’any 2013 la xifra va ser de 17.258 persones. Tot i així, Catalunya incrementa el pes a 
l’Estat espanyol ja que absorbeix el 16,1% de la població, mentre que el 2013 n’era el 16%. 

GRÀFIC V-1.  Evolució de la població resident segons nacionalitat. Catalunya 2002-2014* 

 
Unitat: nombres absoluts. 
(*) Les dades del Padró continu d’habitants de l’1 de gener del 2014 són provisionals. 
(**) Les dades fan referència a l’1 de gener de cadascun dels anys.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Padró continu d’habitants. 

Dins del col·lectiu de persones estrangeres, el descens més acusat ha estat el registrat per persones d’alguna de 
les nacionalitats no comunitàries. En conjunt, aquesta reducció es tradueix en 54.709 persones empadronades 
menys (-6,4%). Entre les nacionalitats més afectades destaquen la marroquina (9.753 residents menys), 
l’equatoriana (-9.259), la colombiana (-6.737), la boliviana (-5.631) i la peruana (-4.068). Aquestes cinc nacionali-
tats absorbeixen el 64,8% del descens de residents no comunitaris a Catalunya.  

Sens dubte, gran part d’aquestes baixes en el padró català s’expliquen per nous processos migratoris, ja sigui als 
seus països d’origen o a altres destinacions. Amb tot, cal tenir en compte que els esmentats cinc països es troben 
en el grup dels que registren un major nombre de concessions de nacionalitat espanyola per residència en els 

                                                           
1 Segons les dades provisionals publicades per l’INE  el 22 d’abril i per l’Idescat el 24 d’abril.  
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darrers anys.2

Les darreres dades sobre concessions de nacionalitat per residència corresponen a les atorgades al llarg del 
2012, que mostren un descens per segon any consecutiu, quantificat en 2.712 unitats menys. Concretament, 
s’han atorgat 25.891 concessions a Catalunya, fet que concentra el 22,4% de totes les concedides a Espanya. Un 
dels trets característics de les persones a les quals se’ls hi ha atorgat la nacionalitat espanyola és la concentració 
en unes franges d’edat determinades, entre 25 i 54 anys (66,7%). Altrament, el motiu majoritari per a la conces-
sió ha estat una residència al territori de dos anys amb 16.772 atorgades (64,8% dels casos), encara que aques-
ta xifra recull 2.235 concessions menys que l’any anterior.

 En aquesta línia cal destacar que la darrera dècada s’han resolt favorablement un total de 
181.581 nacionalitzacions per residència a Catalunya (2002-2012).  

3

GRÀFIC V-2.  Concessions de nacionalitat espanyola per residència 

 Val a dir que una gran part dels processos de natura-
lització són de persones amb nacionalitats prèvies de l’Amèrica del Sud i del Centre, que absorbeixen el 67% de 
les concessions. En els gràfics següents, es pot observar la desagregació de les principals nacionalitats amb con-
cessions de nacionalitat espanyola dels 5 darrers anys, alhora que també es mostra l’evolució de tota la dècada.  

Principals nacionalitats. Catalunya 2008-2012 

 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) Total de nacionalitzacions del període 2008-2012. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

Evolució segons sexe. Catalunya 2002-2012 

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

Pel que fa a la població estrangera de la UE, les xifres evidencien un descens interanual de 17.795 estran-
gers/eres de la UE menys (-5,8%). La reducció més notòria correspon a les persones de nacionalitat romanesa 
amb 5.686 residents menys. Igualment, són destacables els descensos en el nombre de nacionals d’Alemanya (-
2.552), de França (-2.186), de Portugal (-1.407), del Regne Unit (-1.374) i de Polònia (-1.305).   

En aquest context, cal esmentar que al llarg del 2013 han augmentat les baixes d’ofici de la inscripció en el Padró 
municipal d’habitants de ciutadans dels estats membres de la UE i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai 
econòmic europeu, com a conseqüència de l’aplicació de l’Acord del Consell d’Empadronament de l’INE de data 
27 de juny de 2008. Aquestes persones no estan obligades a renovar la inscripció al padró cada dos anys, si bé a 
l’esmentat Acord s’indica l’obligació dels ajuntaments de comprovar periòdicament la seva residència al municipi. 
En el cas que no es confirmi la residència s’obre un expedient de baixa d’ofici per inclusió indeguda.4

                                                           
2 Malauradament no es disposen de les dades referides a l’any 2013 que permetrien una comparativa més ajustada. A Espanya es concedeix 
la nacionalitat per ser fill/a de pares espanyols o per adopció de menors de 18 anys (ius sanguinus) amb independència del lloc de naixement 
o als infants nascuts a Espanya de pares estrangers quan la seva nacionalitat no s’atorgui directament al nounat (Equador, Colòmbia, Argenti-
na, Perú, Bolívia i Portugal, entre d’altres) o per ser resident legal a España i haver residit de forma continuada durant un període de temps 
immediatament anterior a la data de sol·licitud (10 anys per regla general, 2 anys per a nacionals dels països sudamericans, 5 per a refugiats, 
1 per matrimoni amb cònjuge espanyol/a, etc). 

 Amb tot, 

3 Aquest descens també afecta altres motius com les residències de més de 10 anys (3.670 concessions, -169) o el matrimoni amb espa-
nyol/a (1.645, -532), mentre que les concessions per naixement a Espanya augmenten (3.712, +259).   
4 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 l’Espai econòmic europeu estableix l’obligatorietat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers (BOE, 
núm. 51, de 28.02.2007). Una vegada inscrits s’expedeix, segons el cas, un certificat de registre si són ciutadans/anes de la UE o una targeta 
de residència de familiar de ciutadà de la UE, ambdós amb una vigència de 5 anys, passats els quals els ciutadans/anes poden sol·licitar de 
part els respectius document acreditatius de residència permanent. L’Acord del Consell d’Empadronament de l’INE de data 27 de juny de 
2008 determina l’obligació dels ajuntaments de comprovar periòdicament la residència d’aquestes persones al municipi. El procediment 
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quantificar els efectes concrets de les baixes del padró o d’aquells derivats dels fluxos migratoris de sortida és di-
fícil. 

La situació al territori 

La distribució de la població catalana no és uniforme arreu del territori català. El 29,7% de la població a 1 de ge-
ner de 2013 resta empadronada en algun dels municipis del Barcelonès, fet que fa referència a 2.240.437 per-
sones. Aquesta situació provoca que la seva densitat s’elevi enormement fins a assolir els 15.372 hab/km2, men-
tre que la densitat mitjana a Catalunya és de 235 hab/km2.  

La demarcació metropolitana és la més poblada, atès que hi resideix el 63,4% del total (4.788.422 habitants) i 
ampliant el focus al territori que l’envolta s’observa que el 73,4% ho fa a la província de Barcelona (5.540.925 
habitants). 5

GRÀFIC V-3.  Densitat comarcal. Catalunya, 1 de gener de 2013 

 

 Unitat: nombres absoluts. 
 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Padró continu d’habitants. 

Altrament, l’anàlisi en funció dels municipis de residència constata una alta concentració de la població en 
aquells de més de 50.000 habitants. En els 23 municipis d’aquestes característiques hi ha empadronades el 
53,8% de les persones. En segon terme, els 98 municipis d’entre 10.001 a 50.000 habitants concentren el 
27,5% de la població. Així, el 81,3% de les persones empadronades a Catalunya resideixen en municipis de més 
de 10.000 habitants, la qual cosa dóna com a resultat una població predominantment urbana. Tot i així, cal tenir 
present que a Catalunya hi ha 594 municipis amb 2.000 habitants o menys on resideixen 348.211 persones. 
Aquesta situació és força rellevant, atès que la dispersió geogràfica de la població en petits municipis, majoritàri-
ament rurals, fa més complex el seu desenvolupament econòmic i l’accés de les persones a determinats serveis 
socials bàsics (sanitat, educació, serveis socials, etc).  

                                                                                                                                                                                                 
s’inicia quan l’INE detecta una manca d’actualitzacions de les darreres inscripcions al padró, així com a partir de les dates d’expedició o de la 
darrera renovació de les targetes de residència. En aquest Acord es preveuen dos supòsits: per a aquells que no estan inscrits al Registre Cen-
tral d’Estrangers es comprova que la darrera inscripció al padró té més de dos anys d’antiguitat, mentre que, en el cas d’aquells que sí estan 
inscrits al Registre, cal que la inscripció sigui de fa més de 5 anys o que les targetes de residència dels familiars estiguin caducades per tenir 
més de 5 anys d’antiguitat. L’entrada en vigor del RD 240/2007, que estableix l’obligatorietat d’inscripció al Registre, té lloc al mes d’abril de 
2008, fet pel qual les primeres inscripcions compleixen els 5 anys al llarg del 2013.  
5 La demarcació metropolitana del Pla territorial concentra les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental i el 
Vallès Occidental. La província conté les següents comarques:Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Ma-
resme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 
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1.2. EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA 

El moviment natural de la població 

L’any 2012 el nombre de naixements registrats a Catalunya és de 77.098, xifra que representa un descens de 
3.763 nadons respecte a l’any precedent. El percentatge de naixements de mare estrangera s’ha reduït per se-
gon any consecutiu i se situa en el 27,6% (21.290 nadons). El declivi en els naixements s’explica demogràfica-
ment per l’efecte combinat d’un menor nombre de dones en edat fèrtil i d’una menor fecunditat, si bé temporal-
ment també coincideix amb la crisi econòmica i el retorn de persones immigrades als seus països d’origen, cir-
cumstàncies que també podrien influir.   

A Catalunya, a l’igual que a Espanya, la taxa de fertilitat és menor que a la major part dels països de la UE.6

La nova reducció en el nombre de naixements és un fet que consolida la tendència a la baixa iniciada fa quatre 
anys, moment a partir del qual es trenca el progressiu increment de la natalitat que s’havia registrat des del 
1996. Al 2012 resulta especialment significatiu el fet que l’edat en la qual les dones tenen el seu primer fill supe-
ra per primera vegada els 30 anys, per bé que l’augment de l’edat de les mares és una constant en els darrers 
anys.  

 En re-
lació a la fecunditat, és necessari esmentar que el nombre mitjà de fills per dona s’ha situat en 1,39 fills, fet que 
mostra una petit descens en relació amb l’any anterior, si bé es mantenen certes diferències en funció de la naci-
onalitat de la mare. Les dones estrangeres tenen més fills, amb una mitjana d’1,68 fills per dona, mentre que les 
mares autòctones tenen 1,32 fills de mitjana.  

GRÀFIC V-4.  Evolució de les xifres de natalitat i mortalitat. Catalunya 2002-2012 

Evolució de la natalitat segons nacionalitat de la mare i de la mortalitat 

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

                                                           
6 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. La mitjana de la taxa de fertili-
tat a la UE se situa en 1,58 fills per dona el 2011 (Statistics in focus, núm. 13/2013, Eurostat). Comparativament, el 2011 Catalunya tenia 
una taxa d’1,42 fills per dona, lleugerament superior a la d’enguany. Països com Irlanda, França o el Regne Unit són els que tenen taxes més 
elevades (2,05, 2,01 o 1,96, respectivament). A l’altre extrem se situen països com Hongria, Romania o Polònia (1,23, 1,25 i 1,3, respectiva-
ment). Es considera que 2,1 fills per dona és el llindar crític perquè és el nombre de fills necessaris per garantir el relleu generacional en les 
condicions actuals de mortalitat.    

21.29022.61124.39124.32525.07521.45416.59214.56711.9769.4687.177

55.80858.25059.62460.52463.94962.262
65.48564.98064.71163.51261.138

62.76659.58659.06959.64459.48559.35257.25761.129
57.09660.07657.278

77.09880.86184.01584.84989.024
83.71682.07779.54776.68772.98068.315

20122011201020092008200720062005200420032002

Nascuts mare autòctona Nascuts mare estrangera Defuncions Nascuts vius



CONDICIONS DE VIDA 

10 

 

Edat mitjana a la maternitat o al primer fill i proporció de nascuts vius dins del matrimoni 

 
Unitat: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.  

Els efectes dels canvis en el comportament de la natalitat dels darrers anys es fan palesos especialment en les 
cohorts d’edat més joves. Així, tal i com s’observa en el següent gràfic, coincidint amb els increments anuals de la 
natalitat, la població en edat escolar mostra un creixement continu en la majoria de les etapes del sistema educa-
tiu, sent més forta la pressió que exerceix l’alumnat del cicle d’educació secundària (de 12 a 16 anys).7 La recent 
baixada de la natalitat es manifesta en els infants menors de 3 anys, aquells que poden assistir a les escoles 
bressol, ja que en conjunt redueixen el seu nombre respecte al 2012 en -9.368 infants. Pel que fa a les edats es-
pecífiques, en els infants de 3 anys el descens interanual ha estat de -4.355 alumnes menys. La resta de cohorts 
d’edat veuen incrementades les seves xifres respecte de l’any precedent, amb l’excepció dels infants d’11 i 14 
anys, que redueixen lleugerament els efectius (-714 i -538, respectivament).8

GRÀFIC V-5.  Efectes de l’evolució de la natalitat en les franges de la població en edat escolar. Catalunya 
2002-2013 

  

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

Altrament, les dades sobre la natalitat mostren que la proporció d’infants nascuts fora del matrimoni presenta 
una trajectòria ascendent, circumstància que reflecteix el canvi social i cultural de la població catalana. El 2012 la 
proporció d’infants nascuts fora del matrimoni és del 39% (37% el 2011). Aquesta tendència creixent pot tenir re-

                                                           
7 La xifra més baixa de nascuts vius va tenir lloc el 1996, amb 53.809 naixements. A partir d’aleshores les dades s’incrementen fins que el 
2008 assoleixen el valor més alt, amb 89.024 naixements, moment en el qual inicien el descens.  
8 Per a l’anàlisi de les conseqüències de l’evolució demogràfica sobre el sistema educatiu, vegeu l’apartat 3 d’aquest mateix Capítol.  
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lació amb un augment de les parelles de fet com a forma de convivència. Amb tot, evolutivament el percentatge 
de nascuts fora del matrimoni ha fet un salt notori, si es té en compte que vint anys enrere, el 1992, concentrava 
el 10,9% dels nascuts vius.  

La taxa bruta de natalitat a Catalunya descendeix fins als 10,3 naixements per cada 1.000 habitants (10,8 el 
2011) i se situa en valors similars als anys previs als moviments immigratoris més intensos viscuts al territori (el 
2001 la taxa va ser de 10,2 naixements cada 1.000 habitants). Val a dir que la taxa bruta de natalitat depèn molt 
del grau d’envelliment de la població, en tant que encara que les dones tinguin el mateix nombre de fills la taxa 
disminueix perquè moltes persones ja no estan en edat de tenir-los. Territorialment, el Gironès i el Pla de l’Estany 
es mantenen com les comarques amb una natalitat més elevada, de 12,8 i 12,2 naixements per 1.000 habitants 
respectivament, mentre que la que té la taxa més baixa és la Terra Alta, amb 5,9‰. Tot i així, el descens de la na-
talitat s’observa en totes les comarques. 

Pel que fa als parts, convé esmentar que 73.948 del total registrat (75.671) són simples, 1.699 són dobles i 24, 
triples. A més, el 93,2% són parts a terme i el 6,8%, prematurs.9

D’altra banda, a més dels naixements, les adopcions internacionals constitueixen una via d’increment dels efec-
tius poblacionals en les franges inferiors de la piràmide poblacional. Catalunya és un dels països amb una llarga 
tradició en adopció a l’estranger; tot i així el nombre d’adopcions internacionals està decreixent anualment, amb 
una davallada intensa el 2013. El 2012 es van adoptar 551 infants, mentre que el 2013 la xifra decau fins als 
251, si bé ambdues dades resten molt allunyades de les registrades els anys 2004 i 2005 (1.562 i 1.419, res-
pectivament). Pel que fa a la procedència dels infants adoptats el 2013, destaca el volum registrat amb els naci-
onals russos, 75 adopcions (el 29,9% del total), malgrat que comparativament amb l’any anterior les xifres mos-
tren un marcat descens (187 adopcions el 2012).

 Aquestes dades posen de manifest que els parts 
múltiples i la prematuritat continuen augmentant en termes relatius.  

10

Un altre canvi generacional es constata en les dades de nupcialitat. N’hi ha dos trets significatius, una nupcialitat 
baixa, fet que suposa 3,6 matrimonis per cada 1.000 habitants,

 Rússia, Etiòpia (50), Marroc (32) i Xina (30) absorbeixen el 
74,5% del total d’adopcions. D’altra banda, el 2013 s’han presentat 504 sol·licituds. D’elles, el 33,5% són per in-
fants de Rússia (169 sol·licituds),  el 10,7% de Kazakhstan (54), el 8,7% de Colòmbia (44) i el 8,5% d’Etiòpia (43). 
Aquests quatre països concentren 6 de cada 10 sol·licituds presentades.  

11

D’altra banda, també augmenta la proporció de matrimonis per tipus de celebració exclusivament civil, que ab-
sorbeix el 79,8% del total (8 de cada 10). Sens dubte, aquest pes relatiu més elevat es nodreix del descens dels 
matrimonis de celebració catòlica. El 2012 només 4.985 matrimonis s’han celebrat seguint els preceptes catò-
lics. El nombre de matrimonis d’altres religions ascendeix a 216.  

 i tardana, en tant que l’edat mitjana al primer 
matrimoni és de 33,3 anys per als homes i 32,1 anys per a les dones. L’evolució de la nupcialitat mostra una da-
vallada des del 2002, que es fa més intensa a partir del 2008, encara que el 2012 s’ha registrat un augment del 
3,1% (26.630 matrimonis, 798 més). D’ells, 25.722 són matrimonis de persones de diferent sexe i 908 del ma-
teix sexe. Catalunya es manté com una regió capdavantera en aquesta darrera opció, i el 2012 s’han registrat al 
territori 1 de cada 4 matrimonis de persones d’igual sexe realitzats a Espanya, el 24,6%. Pel que fa a la nacionali-
tat dels cònjuges, s’observa un increment dels matrimonis on tots dos són de nacionalitat espanyola (el 75,8%), 
seguint el procés iniciat a partir del 2009, quan el pes d’aquests matrimonis es reduïa fins al 69,3%. Els matri-
monis amb un o ambdós cònjuges estrangers es redueixen per tercer any consecutiu.  

La causa més nombrosa de les dissolucions matrimonials és la defunció d’un dels cònjuges que concentra 
24.810 dissolucions de les 44.710 totals (el 55,5%). Seguidament, el divorci és la causa més freqüent de les dis-
solucions, procés que constitueix el 94,5% de les ruptures matrimonials. El 2012 el nombre de divorcis augmenta 
lleugerament, assolint la xifra de 18.809 (18.531 el 2011), fet que suposa 2,5 divorcis per cada 1.000 habi-
tants.12

                                                           
9 Tenir un part prematur és més freqüent en les noies de 15 a 20 anys i en les dones a partir dels 35 anys. A més, està relacionat amb la mul-
tiplicitat: els 24 parts de trigèmins són prematurs, així com la meitat dels parts dobles i el 5,7% dels parts simples.    

 En relació amb els divorcis, convé esmentar que el 43,3% (8.059) tenen lloc en matrimonis de 10 anys o 

10 Pel que fa als països de procedència dels menors adoptats el 2012, cal destacar el volum registrat pels naturals de Rússia que amb 187 
adopcions concentren 1 de cada 3 adopcions (33,9%).  Rússia, Xina (83), Etiòpia (68) i Mali (61) absorbeixen el 72,4% del total (79,6% el 
2011). 
11 Comparativament, la taxa de nupcialitat és similar a la de Espanya (3,7 matrimonis per cada 1.000 habitants), si bé és inferior a la regis-
trada a la UE el 2010 (4,4‰,darrera dada disponible). Comparativament s’observa un marcat descens de les adopcions a Rússia.  
12 A Espanya la taxa de nul·litats, separacions i divorcis és de 2,4 per cada 1.000 habitants i a Catalunya aquesta taxa ascendeix a 2,7‰. 
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menys d’unió.13

D’altra banda, en el moviment natural de la població cal tenir en compte la mortalitat registrada al llarg de l’any. 
El 2012 a Catalunya s’han registrat 62.766 defuncions, de les quals només el 2,6% són de persones de naciona-
litat estrangera (1.614 defuncions). En relació amb el sexe, cal esmentar que 31.640 són defuncions d’homes (el 
50,4%) i 31.126 de dones. Tot i que en conjunt s’observa un equilibri entre els dos sexes, la distribució del nom-
bre de defuncions dels homes és més dispersa en els anys, alhora que troba valors més elevats en edats més jo-
ves (dels 74 als 90 anys), mentre que les defuncions de les dones tenen una concentració més alta en determi-
nats anys (dels 82 als 92 anys) d’edats més avançades. Aquestes franges d’edat absorbeixen aproximadament el 
55% de les persones mortes de cadascun dels sexes. Per contra, l’equilibri entre els dos sexes no és tan estricte 
en la mortalitat infantil dels menors d’un any, decantant-se cap al nens, que concentren el 52,8% de les morts. En 
total al 2012 s’han produït 229 morts de menors d’un any.

 El 72,6% són divorcis consensuats (74% el 2011) i en el 43,2% dels casos no hi ha cap fill. En 
8.750 divorcis no procedeix custòdia i en els 9.961 on sí que procedeix, per tenir fills menors d’edat o depen-
dents, és prioritàriament concedida a les mares (61,8% del total). Amb tot, i com ja s’ha esmentat en altres me-
mòries, destaca l’extensió de les custòdies compartides, que presenten un creixement força acusat en poc temps. 
Així, mentre que el 2010 concentraven el 16,6%, el 2012 absorbeixen el 26,4%.  

14

La taxa bruta de mortalitat ha estat de 8,4 defuncions per cada 1.000 habitants i presenta un lleuger repunt res-
pecte a l’any precedent (7,9‰). Aquest comportament és similar al registrat per la taxa bruta de mortalitat infan-
til, que se situa en 3,5 defuncions d’infants menors d’un any per cada 1.000 nascuts vius (2,8‰ el 2011).

   

15

L’estructura demogràfica 

 

L’anàlisi de la població segons els grans grups d’edat mostra una balança certament desequilibrada, com a con-
seqüència del pes més acusat que tenen les franges de més edat, situació que sens dubte palesa l’envelliment 
poblacional.  

Gràficament el procés d’envelliment poblacional es percep de forma clara en la piràmide poblacional de l’1 de 
gener 2013, on els gruixos de la població principalment tenen lloc en les cohorts d’edat superiors als 30 anys . A 
més, les projeccions de població avancen un augment d’aquestes franges d’edat en els anys següents, en detri-
ment de les cohorts d’edat més joves que viuran un retrocés en el seu volum, procés accelerat per un descens en 
la natalitat i un saldo migratori negatiu.16

Les dades del Padró continu d’habitants mostren que a 1 de gener de 2013 la població menor de 15 anys és 
d'1.186.867 habitants. Aquesta xifra representa el 15,7% del total, proporció inferior al còmput de les persones 
de 65 anys i més, que concentren 1.309.023 persones (el 17,0%). El col·lectiu format per la població de 15 a 64 
anys agrupa 5.057.760 habitants (el 67,0%). Les conseqüències d’aquesta tendència s’observen en l’increment 
de l’edat mitjana poblacional, que el 2012 se situa en 41,2 anys, mig any més que fa una dècada (40,6 anys el 
2002). L’edat mitjana dels homes és de 39,9 anys i la de les dones de 42,6 anys. 

 

Tanmateix, situacions com l’arribada de persones estrangeres d’edats més joves en la darrera dècada i/o el re-
punt de la natalitat fins al 2008, entre d’altres, han provocat un cert alentiment del procés d’envelliment, si bé no 
s’ha aturat. Els efectes de l’increment de la natalitat i de la immigració es fan palesos en l’índex d’envelliment 
que el 2012 se situa en 110 persones més grans de 65 anys per cada 100 joves menors de 15 anys, xifra que 
continua el procés ascendent iniciat a partir del 2010, però sens dubte encara és inferior al registrat 10 anys en-
rere (107 el 2010 i 124 el 2002).17

                                                           
13 Dins d’aquesta franja, 4.113 divorcis procedeixen de matrimonis de 5 anys o menys de durada (22,0% del total) i 3.946 dels d’entre els 6 i 
els 10 anys. De la resta, tres de cada 10 divorcis s’han produït després de 20 anys o més de matrimoni (5.408, el 28,9% del total) i altres tres 
entre els 11 i els 19 anys (5.249 divorcis, el 28,0%). 

 Per contra, l’índex de sobreenvelliment manté la seva pauta de creixement 
progressiu i continu des de fa trenta anys, sens dubte influenciat per una mortalitat que presenta poques fluctua-

14 Les morts més freqüents es donen quan els nadons tenen menys d’una setmana (el 43,7% del total). Les morts fetals tardanes (els nascuts 
morts amb sis mesos o més de gestació) han estat 319 i mostren un descens del 17,2% més respecte a l’any 2011, quan van ser 340. 
15 Taxa bruta de mortalitat és el quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. 
S'expressa en tant per mil. La taxa de mortalitat infantil és el quocient entre les defuncions de menors d'1 any i els nascuts vius del mateix pe-
ríode. S'expressa en tant per mil. 
16 Projecció de la població d’Espanya a curt termini 2013-2023. INE, nota de premsa de 22 de novembre 2013. 
17 Índex d'envelliment és el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors de 15 anys. S'expressa en 
tant per cent. Els valors més elevats de l’índex d’envelliment van tenir lloc l’any 2000, amb 126 persones més grans de 65 anys per cada 100 
persones amb menys de 15 anys. 
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cions i perquè a curt termini és menys sensible als canvis demogràfics esmentats.18

En relació amb la distribució en funció del sexe, la població femenina absorbeix el 50,7% del conjunt, si bé en una 
desagregació per grups d’edat s’observa que en els grups de les persones menors de 15 anys i en el d’aquelles 
entre 15 a 64 anys el nombre d’homes és lleugerament superior al de dones (el 51,5% i el 50,6% respectiva-
ment), mentre que el percentatge de dones s’eleva significativament en la població de 65 anys i més (57,5%). 
Aquesta circumstància es manifesta clarament en les diferències entre els dos sexes en les xifres de l’esperança 
de vida. L’esperança de vida en néixer representa la durada de vida mitjana d'una generació fictícia sotmesa a les 
condicions de mortalitat del període, i l’any 2012 és de 79,6 anys en el cas dels homes i de 85,3 en el de les do-
nes (79,5 anys i 85,5 anys el 2011, respectivament) . Igualment, 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 de 22,7 anys si és 
dona (18,7 anys i 22,9 anys el 2011, respectivament). 

 El 2012 ascendeix fins a si-
tuar-se en 15 persones de 85 anys i més per cada 100 persones de 65 anys i més (11 el 2002). Un comporta-
ment ascendent similar és el que s’observa en l’índex de recanvi de la població en edats actives. En aquest cas 
s’evidencia un volum més gran de persones de la franja d’entre 60 i 64 anys (les que previsiblement abandona-
ran el mercat de treball per edat) que el de persones d’entre 15 i 19 anys (les que suposadament s’incorporaran 
al món laboral en els propers anys). L’índex de recanvi se situa en 120 persones de 60-64 anys per cada 100 
persones de 15-19 anys, mentre el càlcul de fa una dècada mostrava una situació invertida amb un valor de 86.  

                                                           
18 Índex de sobreenvelliment és el quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més i el nombre de persones de 65 anys i més. S'ex-
pressa en tant per cent. 
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GRÀFIC V-6.  Estructura poblacional i índexs demogràfics. Catalunya 

Piràmide població segons nacionalitat. Catalunya 2013 

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

Índex d’envelliment segons comarques. Catalunya 2012 

 

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

Projecció de la població. Catalunya 2013-2023 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de les projeccions de po-
blació a curt termini, INE. 

Índex de sobreenvelliment segons comarques. Catalu-
nya 2012 

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

Els canvis en l’estructura de les llars  

D’altra banda, les dades d’explotació del cens 2011 enguany permeten fer una aproximació a la composició de 
les llars i famílies a Catalunya.19

                                                           
19 Segons les definicions del Cens 2011 una llar fa referència al conjunt de persones que resideixen habitualment en un mateix habitatge, 
mentre que la família està constituïda per un grup de persones (dues o més) que formen part d’una llar i estan vinculades per lligams paren-
tius, bé siguin de sang o polítics, independentment del seu grau. Les diferències entre llars i famílies se’n deriven del nombre de membres i 
del grau de parentiu. Així, les llars poden ser unipersonals o formades per persones no emparentades, mentre que el nombre mínim de les 
famílies són dues i cal una relació de parentiu. Altrament, les dades censals comentades sobre llars i famílies corresponen a la població regis-
trada en habitatges privats i, per tant, no inclou les persones residents en establiments col·lectius o altres tipus d’allotjament. A Catalunya la 
població resident en establiments col·lectius ascendeix a 75.710 persones i d’entre elles destaquen les 47.988 que viuen en residències 
d’avis (el 63,2%) i 10.258 en institucions penitenciàries (el 13,5%). Entre els establiments col·lectius destaquen pel seu nombre les 906 resi-
dències d’avis, les 282 institucions per a persones discapacitades/assistència social i les 123 institucions religioses, si bé hi ha una categoria 
amb altres tipus d’establiments que agrupa 641 establiments.  

 El nombre i la tipologia de les llars depèn de diverses variables com l’estructura 
per edats de la població, el volum de població, les pautes de comportament vers la natalitat, la nupcialitat o les 
ruptures matrimonials, entre d’altres. La llar és un concepte ampli que inclou els nuclis familiars (llars de parelles 
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amb o sense fills/es o llars monoparentals) i les persones que viuen soles (llars unipersonals) o que viuen amb 
d’altres persones, però sense constituir un nucli familiar (llars multipersonals). 

GRÀFIC V-7.  Les llars a Catalunya. Catalunya 2001-2011 

Evolució del pes relatiu de les llars segons dimensió. Catalunya 2001-2011 

 
 Unitats: percentatges. 
 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens 2011, INE.  

Distribució de les llars segons estructura. Catalunya 2011 

 Unitats: percentatges. 
 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens 2011, INE.  

Evolució del tipus de nucli. Catalunya 2001-2011 

 Unitats: percentatges. 
 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens 2011, INE.  

A Catalunya hi ha 2.944.944 llars, fet que suposa un increment del 27,1% respecte del 2001 (629.088 llars 
més). Amb una població de 7.519.843 persones, la dimensió mitjana de la llar és de 2,55 persones (2,58 a Es-
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panya).20

Una de les causes explicatives del descens de la dimensió de les llars en el seu conjunt és l’augment que han ex-
perimentat les llars unipersonals i en les composades per dos membres, possiblement com a conseqüència de 
les transformacions en les relacions familiars i de parella, que es tradueixen en un nombre menor de fills a la llar 
o ruptures que poden fer minvar el nombre de membres de les unitats residencials, tot això combinat amb un 
augment de lles llars de persones més grans de 65 anys, que n’augmenten el nombre de les de petita dimensió. 
El 2011 el nombre de llars unipersonals absorbeix el 23,1% del total de llars (20,9% el 2001), si bé les més fre-
qüents són les de dos membres 31,7% (28% el 2001). Concretament, hi ha 933.679 llars de dos membres, amb 
un augment en aquesta dècada de 286.107 llars més (el 44,2% més). El creixement del nombre de llars uniper-
sonals és força similar en tant que el 2011 n’hi ha 202.186 llars més (el 41,7%), assolint la xifra de 686.810 
llars. Aquestes dues categories són les que més han augmentat respecte al cens anterior absorbint el 77,8% del 
creixement experimentat en el nombre de llars, mentre que el descens més significatiu és el de les llars compo-
sades per 6 o més persones o les de 5 membres. Les llars de 5 o més membres ascendeixen a 180.175 llars, fet 
que suposa una reducció de 21.603 llars menys (el -10,7%).  

 Aquestes xifres posen de manifest una progressiva reducció en el nombre de membres de la llar, ja que 
el 2001 ascendia a 2,74 membres.  

Atenent a l’estructura de la llar les dades mostren que una gran part d’elles estan constituïdes per parelles amb 
fills/es (el 33,4% del total, 983.977 llars). El pes relatiu de les llars de parelles sense fills -o sense fills que con-
visquin amb elles- i el de les llars unipersonals és molt similar (22,8 i 23,3%, respectivament). El 59,1% de les 
llars unipersonals estan constituïdes per persones menors de 65 anys, que en el 56,2% dels casos són homes. 
Per contra, entre les llars unipersonals de persones més grans de 65 anys la proporció d’homes es redueix fins el 
23,5%. El nombre de llars monoparentals ascendeix a 264.041 (el 9,0%). Front les 52.986 llars del tipus pare 
amb fills (1,8%), les formades per mare amb fills se situen en 211.055 (9,5%). Finalment, l’agrupació de les llars 
on conviuen un nucli familiar amb altres persones, les llars de varies persones sense ser nucli familiar i/o les llars 
amb dos o més nuclis absorbeix l’11,5%.  

En l’estudi del nombre de famílies a les llars catalanes s’observa que a Catalunya creixen les llars no familiars i 
decreixen les familiars. A partir de les dades del cens 2001 s’observa que les llars amb persones sense vincles 
parentius (de sang o polítics, independentment del grau) constitueixen el 25,0% de les llars, mentre que aquelles 
on conviuen famílies concentren el 74,7%. Aquestes xifres mostren certs canvis en comparar-les amb les del cens 
del 2001, quan les llars no familiars reduïen el pes fins el 22,1%, mentre que les familiars l’augmentaven fins el 
77,4%.  

Focalitzant l’anàlisi en l’estudi dels nuclis familiars,21

Les dades provisionals referides a l’any 2013 de la primera Enquesta continua de llars reafirmen els resultats del 
cens 2011.

 el cens estima que a Catalunya hi ha 2.221.640 nuclis, sent 
el 49,4% parelles amb fills/es. Del 1.096.820 nuclis de parelles amb fills, quasi 100.000 (el 8,7%) tenen algun fill 
que no és comú als dos membres de la parella. A Espanya aquesta proporció descendeix fins el 7,0%. Així, en el 
conjunt del territori una de cada cinc famílies reconstituïdes resideix a Catalunya (95.080 de les 495.130 de tota 
Espanya). La meitat de les parelles amb fills en té un fill/a (49,0%) o dos (42,5%) mentre que a les famílies mo-
noparentals el nombre de fills més habitual és d’un fill/a en aproximadament el 70% dels casos i de dos fills/es 
en el 25%.  

22

                                                           
20 En general, les províncies amb una dimensió superior de les llars a Espanya són les que estan situades geogràficament al sud, i en desta-
quen Múrcia i Cadis amb 2,75 membres per llar. Per contra, les llars de mides inferiors es localitzen a les tres províncies del País Basc i a Cas-
tellà i Lleó.  

 Sobre una estimació de 2.946.300 llars, en destaca que la dimensió mitjana de les llars continua la 
tendència a la baixa, sent per a Catalunya de 2,50 persones (2,53 a Espanya). Comparativament, es mantenen 
com a llars més freqüents les constituïdes per dos persones (el 31,9%), seguides de les llars unipersonals 
(24,3%), si bé presenten xifres més altes. En relació a l’estructura de la llar, aquest augment de les llars uniper-
sonals s’acompanya d’un lleu creixement en el nombre de les llars monoparentals, de les llars de parelles (amb o 
sense fills que convisquin a la llar) i de les llars d’un nucli familiar que resideix amb altres persones. Per contra, 

21 Els nuclis poden ser de quatre tipus: parella sense fills, parella amb un o més fills, pare amb un o més fills i mare amb un o més fills. Un nu-
cli segons la reglamentació comunitària es defineix com dues o més persones que viuen en la mateixa llar i que estan relacionades com a pa-
relles de dret o de fet o com a pare o mare i fill/a. Així, un nucli familiar es compon de parelles sense fills, parelles amb un o més fills/es o una 
família monoparental amb un o més fills/es, sempre que els fills/es no convisquin amb la seva parella o amb algun fill propi perquè en aquest 
cas no pertanyerien al nucli dels seus pares sinó que en formarien un de propi. 
22 Les dades de l’Enquesta continua de llars corresponen al processament de la mostra de l’any 2013 i s’han de considerar referides a 1 de 
juliol (dades de mitjana de l’any), mentre que les dades del cens estan referides a 1 de novembre de 2011. 
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les llars de persones sense parentiu (multipersonals) o aquelles on resideixen dos o més nuclis conjuntament es 
redueixen.23

1.3. TENDÈNCIES MIGRATÒRIES 

 

Població estrangera resident a Catalunya 

El 15,3% de la població resident a Catalunya a 1 de gener del 2013 és de nacionalitat estrangera. Amb tot, la se-
va presència al territori no és uniforme i n’és més intensa en algunes comarques, com es pot observar en els grà-
fics següents. En nombres absoluts, aquesta xifra fa referència a 1.158.472 persones, el 2,4% menys que l’any 
anterior (28.307 persones menys). Entre els motius que justifiquen la reducció de la població estrangera s’hi tro-
ba el retorn de les persones als països d’origen o bé els que inicien una nova trajectòria migratòria i els processos 
de naturalització. Tal i com ja s’ha analitzat, aquests darrers van suposar 25.891 adquisicions per residència al 
llarg del 2012.24 En el cas dels fluxos migratoris de sortida, malauradament només es disposa de les dades de 
les persones que s’acullen a programes de retorn voluntari i, sens dubte, són poc representatives ja que es tracta 
de xifres molt discretes (239 persones al llarg del 2012).25

Respecte a les altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol, el 2013 Catalunya segueix mantenint-se com la 
comunitat amb un nombre més elevat de persones estrangeres, absorbint el 21,1% de les residents a Espanya, 
seguida de Madrid, que concentra el 18,8% (960.121 estrangers/eres, 125.476 persones menys que Catalunya. 
Seguint amb la comparativa autonòmica s’observa que només les Illes Balears, la Comunitat Valenciana i  Múrcia 
presenten una proporció més elevada que Catalunya de persones estrangeres respecte al total de la població 
(20,2%, 16,9 i 15,7%, respectivament).   

  

A Catalunya la desagregació continental posa de manifest la preeminència de les nacionalitats europees amb 
366.689 persones inscrites al padró (el 31,7%), seguides de prop per les nacionalitats americanes, amb 330.361 
persones (el 28,5%), i per les africanes amb 318.766 (el 27,5%). Força distanciades se situen les nacionalitats 
asiàtiques, que concentren 141.908 persones, el 12,3%. 

En conjunt a Catalunya hi ha representades 160 nacionalitats, si bé numèricament el 50,4% de la població es-
trangera pertany a una de les 7 nacionalitats predominants. Així, per països, el Marroc continua destacant per ser 
el col·lectiu més nombrós, el 20,4% del total d’estrangers (236.090, 3.128 menys que el 2012), seguit pel 9% 
dels nacionals de Romania (103.815). Les nacionalitats d’Equador, d’Itàlia, de la Xina, de Bolívia i de Pakistan re-
gistren cadascuna gruixos poblacionals entre els 45.000 i les 50.000 persones.26

La comparativa interanual reflecteix un descens molt intens entre les nacionalitats d’Amèrica del sud, que veuen 
minvada la seva població en 25.115 efectius, si bé en l’agregació continental l’efecte es pal·liat per un lleu ascens 
de les nacionalitats d’Amèrica central i del nord, que s’incrementen (+2.146). També es redueix el nombre 
d’efectius de la UE-27 en 3.232 persones i el dels països del nord d’Àfrica i el Magreb, en 3.141. Per contra, 
l’Europa central i oriental incrementa la població a Catalunya en 2.747 persones més. Una desagregació més 
gran és la que es pot observar en els gràfics anteriors, on es constata que hi ha països com Hondures (1.557), 
Rússia (1.273) i Itàlia (793) que han vist créixer la seva població, mentre que altres l’han vist minvar, com ara 
l’Equador (-8.450), Colòmbia (-3.640) i el Marroc (-3.128).  

  

                                                           
23 Entre les altres dades que ofereix aquesta nova Enquesta, cal esmentar la desagregació de les llars segons la nacionalitat dels seus mem-
bres. A Catalunya el 84,4% de les llars estan constituïdes per persones de nacionalitat espanyola, el 7,8% per persones estrangeres d’una ma-
teixa nacionalitat, el 6,7% són llars mixtes (espanyol/a amb estranger/a) i el 0,8% d’estrangers/eres de diferents nacionalitats. Pel que fa a la 
dimensió de l’habitatge, a Catalunya el 83,6% tenen entre 3 i 6 habitacions i el 14,8% més de 7 habitacions. En relació a les llars uniperso-
nals, cal destacar que en el 56,5% dels casos estan compostes per dones, que són especialment nombroses quan les llars són de persones 
de 65 i més anys (el 74,2%), mentre que les llars unipersonals de persones menors de 65 anys són majoritàriament d’homes (56,3%).  
24 Cal tenir en compte que la naturalització de la població atorga una menor visibilitat a les persones d’origen estranger en els estudis en fun-
ció de la nacionalitat, ja que en el moment d’adquirir la nacionalitat espanyola deixen de ser considerades estrangeres. 
25 Concretament, a Catalunya al llarg del 2012 s’han acollit al Programa PREVICAT de retorn voluntari, 239 persones. Totes elles són originà-
ries d’algun país sud-americà, si bé destaquen en nombre les persones retornades de Xile (62), Bolívia (50), Argentina (30) i Hondures (29). 
Aquests quatre països concentren el 71,5% de les persones retornades. Pel que fa al gènere, s’observa un cert equilibri en tant que 133 de 
les persones retornades són homes i 106 dones. Per demarcacions, la majoria s’han tramitat a Barcelona (174), seguida amb molta distància 
per Tarragona (38). Altrament, el padró pot reflectir processos migratoris de persones que van tenir lloc fa més temps i que, en absència d’una 
renovació de la inscripció al padró, enguany han causat baixa per inscripció indeguda.    
26 Equador 51.003, Itàlia 49.904, Xina 49.626, Bolívia 47.525 i Pakistan 46.423. En conjunt els sis països concentren 584.386 persones, 
601.102, el 2012.  



CONDICIONS DE VIDA 

18 

 

L’estructura de la població estrangera segons el sexe presenta un cert grau de masculinitat, ja que el 52,7% són 
homes, situació una mica diferent a la detectada en el conjunt poblacional català, on el 50,7% són dones.  
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GRÀFIC V-8.  La població de nacionalitat estrangera. Catalunya 1 de gener de 2013 

Nacionalitats amb increments d’efectius 2012-13 

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

Nacionalitats amb decreixements d’efectius 2012-13 

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

Proporció de persones de nacionalitat estrangera (1) que resideixen habitualment als països de la UE i Catalunya 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Persones estrangeres per nacionalitat que han nascut a l’estranger. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat i l’INE. 

Pes relatiu de la població estrangera per comarques 

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

Conjunt de nacionalitats amb més presència comarcal 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 
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Un altre tret característic s’extreu de la distribució per edats, atès que està marcada per una presència molt ele-
vada de persones entre els 25 i els 44 anys que concentren el 51,3% de la població (594.845, persones). Altra-
ment, la proporció d’infants menors de 15 anys també és del 16,8% (194.760 persones), mentre que en la po-
blació autòctona el percentatge es redueix al 15,5%. Aquestes franges d’edat tenen la seva influència en 
l’alumnat del sistema educatiu català. Val a dir que l’alumnat d’origen estranger absorbeix el 13% del total matri-
culat en el curs 2012-13, i el procedent del Magreb i d’Amèrica hi és majoritari. En aquest punt destaca com la 
preeminència de l’alumnat americà, que mostra un descens continu en el seu nombre els darrers anys, ha deixat 
pas al magrebí que, per contra, creix numèricament cada curs.  

TAULA V-1.  Alumnat estranger segons la zona d’origen (1). Catalunya, curs 2008-09 a curs 2012-13 

  
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Variació  
interanual 

% c. públic 

2010-11 2011-12 2012-13 

Total  155.023 155.845 161.7102 166.133 165.764 -0,2% 83,5% 84,0% 84,3% 

UE 21.029 20.879 21.798 23.189 23.830 2,8% 84,0% 84,1% 84,0% 

Resta d'Europa 6.707 6.755 7.050 7.489 7.708 2,9% 72,6% 76,8% 75,6% 

Magreb 40.690 42.891 47.369 51.288 53.947 5,2% 81,7% 88,6% 89,5% 

Resta d'Àfrica 7.587 8.383 9.144 10.118 10.456 3,3% 78,2% 86,8% 86,9% 

Amèrica 66.130 63.261 59.423 55.425 49.909 -10,0% 88,0% 81,9% 82,0% 

Àsia i Oceania 12.880 13.676 16.363 18.622 19.914 6,9% 68,4% 78,3% 78,4% 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Nota: Les dades inclouen l’alumnat d’educació infantil, primària, especial, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i 
superior. 
(1) El nombre total d’alumnes del curs 2010-11 inclou 61 alumnes dels quals no consta el país. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament. 

La joventut en l’estructura de la població estrangera és el resultat d’una combinació de diversos factors, entre els 
quals destaca la influència del mercat de treball com a tret impulsor de la immigració, fet que potencia l’arribada 
de persones estrangeres en edat de treballar, el pes dels processos de reagrupament familiar posteriors i una  
natalitat més alta de les mares d’origen estranger.  

Pel que fa al reagrupament familiar, cal esmentar que la Direcció General d’Immigració ha obert 8.430 expedi-
ents al llarg del 2013, dels quals 7.439 s’han resolt favorablement.27 El principal motiu per determinar el sentit 
desfavorable es deriva del fet que l’habitatge estigui sobreocupat o que resulti inadequat per acollir més perso-
nes. La variació interanual mostra un descens del nombre de sol·licituds dels informes de reagrupament familiar, 
quantificada en 1.543 menys. L’anàlisi de les sol·licituds dels expedients resolts mostra una alta diversitat de na-
cionalitats (41 amb més de 10 expedients resolts); amb tot les més nombroses són les de familiars de marro-
quins i marroquines residents al territori (1.578 resolts favorablement, un de cada cinc). Altres països amb un 
nombre elevat d’informes aprovats són Pakistan, Bolívia, Xina i la Índia (813, 655, 518 i 489, respectivament). 
Aquests 5 països concentren el 54,4% dels expedients resolts favorablement. D’altra banda, s’han tramitat 3.843 
expedients de renovació d’autorització de residència per reagrupament, dels quals 3.287 s’han resolt favorable-
ment.28

                                                           
27 Malauradament, durant l’elaboració de la present Memòria no s’ha disposat de les dades ministerials relatives als certificats de registre i 
les autoritzacions de residència en vigor a la fi de l’any 2013. Aquestes dades aporten informació sobre les persones estrangeres que residei-
xen al territori amb una situació administrativa regular, fet que els atorga determinats drets i deures. Les úniques dades disponibles que per-
meten una certa aproximació se’n deriven de l’obtenció dels informes d’estrangeria requerits per accedir a l’arrelament social, per sol·licitar o 
renovar el reagrupament familiar o per renovar la residència temporal que, des del 2011, són competència de Catalunya. 

 Malauradament enguany no es disposa de dades relatives al perfil de les persones reagrupades, si bé en 
la Memòria anterior ja es feia referència al fet que dos de cada tres persones reagrupades tenia menys de 20 
anys.  

28 Altres informes tramitats en matèria d’immigració a Catalunya han estat: 13.136 informes d’arrelament (11.977 resolts favorablement) i 
987 renovacions de residència temporal (559 favorables). En total s’han obert 26.396 expedients, dels quals 23.262 han tingut resolució fa-
vorable. Des de l’assumpció de les competències el 2011, en virtut de l’entrada en vigor de l’últim reglament de la Llei sobre drets i llibertats 
dels estrangers a l’Estat espanyol, s’han emès 73.216 informes d’estrangeria (38.947 per accedir a l’arrelament social; 24.060 per sol·licitar 
el reagrupament familiar; 8.341 per renovar el reagrupament familiar i 1.868 per renovar la residència temporal), segons nota de premsa 
Benestar Social i Família de 12.01.2014. 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=240512&idioma=0&departament=1&canal=2�
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=240512&idioma=0&departament=1&canal=2�
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El percentatge de naixements de mare estrangera el 2012 concentra el 27,5% del total (21.290 nadons), tal i 
com s’ha esmentat anteriorment, fet que, a més d’engrossir les franges d’edat inferiors de la piràmide, es tradu-
eix en un increment de les persones de nacionalitat estrangera nascudes a Catalunya.  

Resultats similars són els que s’observen en l’aproximació a la població empadronada a partir del lloc de naixe-
ment. En aquesta anàlisi es posen de manifest dos fenòmens relativament recents: un ascens continu del nom-
bre de persones de nacionalitat estrangera, però nascuts a Catalunya, fills i filles de famílies estrangeres, combi-
nat amb un increment de les persones de nacionalitat espanyola, però nascudes a l’estranger, com a conseqüèn-
cia principalment dels processos de naturalització, si bé no es pot obviar la presència en aquest col·lectiu 
d’infants de famílies espanyoles residents a l’estranger en el moment del naixement.   

TAULA V-2.  Població empadronada segons lloc de naixement i nacionalitat. Catalunya 1 de gener de 2013 

Lloc de 
 naixement 

Nac.  
Espanyola 

Nac.  
Estrangera 

Total 

Nacionalitat estrangera 

Resta UE 
Resta  

Europa Àfrica 

Amèrica  
Nord i 

Central 
Amèrica 

Sud 
Àsia i  

Oceania 

Total 6.395.178 1.158.472 7.553.650 306.466 60.223 318.766 73.316 257.045 142.656 

Catalunya 4.693.779 117.031 4.810.810 20.785 4.189 63.160 3.735 9.743 15.419 

Resta de l'Estat 1.412.605 4.572 1.417.177 1.846 183 1.452 99 269 723 

Estranger 288.794 1.036.869 1.325.663 283.835 55.851 254.154 69.482 247.033 126.514 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Padró continu d’habitants.  

Així, el nombre de persones empadronades de nacionalitat estrangera, però nascudes a Catalunya ascendeix el 
2013 a 117.031, el doble de les persones inscrites el 2007, quan aquesta xifra es reduïa a 58.330. En aquest 
mateix període l’augment del pes relatiu de les persones nascudes al territori català és especialment rellevant en-
tre els i les nacionals de l’Àfrica i els d’Àsia i Oceania, que augmenten el seu pes en 7pp i 4pp, respectivament. El 
2013, el 19,8% de les persones d’alguna nacionalitat africana han nascut a Catalunya, mentre que entre els de 
nacionalitats asiàtiques o oceàniques el percentatge és de 10,8% (12,7% i 6,6%, respectivament el 2007). 

D’altra banda, cal fer una referència a les persones que han nascut a l’estranger però tenen nacionalitat espanyo-
la, una situació viscuda per 288.794 residents al territori català. El pes relatiu d’aquestes persones creix progres-
sivament i, si bé el 2007 concentrava el 2,5% dels espanyols/les (174.380), el 2013 ja absorbeix el 4,5% del to-
tal. En aquest context cal tenir en compte que, tal i com s’analitza en el primer punt d’aquest capítol, en la darrera 
dècada s’han resolt favorablement un total de 181.581 nacionalitzacions per residència a Catalunya (2002-
2012), malgrat que les seqüeles de la situació econòmica actual també es perceben en el nombre d’adquisicions 
de nacionalitat espanyola que disminueixen progressivament. 

Població catalana resident a l’estranger 

El nombre de persones de nacionalitat espanyola que resideixen a l’estranger és de 221.444 a 1 de gener del 
2014. En totes elles la darrera inscripció al padró ha estat en un municipi català. Territorialment, l’emigració s’ha 
viscut en totes les comarques, encara que la seva intensitat varia, sent numèricament més acusada al Barcelo-
nès amb 8.640 persones a l’estranger i proporcionalment més forta a l’Alt Urgell (el 19,7% de la població resideix 
a l’estranger respecte de la població inscrita a 1 de gener del 2013).29

El grup més nombrós correspon a persones que han nascut al país on resideixen, probablement com a conse-
qüència d’una migració de retorn de la població autòctona a aquests països. Concretament aquesta situació és 
viscuda per 113.810 persones (51,4% del total). La població emigrada nascuda a Catalunya constitueix el segon 
gran grup, amb 75.842 persones (el 34,2%).  

   

La variació interanual mostra un increment del 9% (18.194 persones més), si bé atenent el lloc de naixement 
s’observa que el moviment emigratori ha estat més intens per a aquelles persones nascudes a l’estranger i que 
                                                           
29 El 88,2% dels residents a l’estranger de l’Alt Urgell ho fa a Andorra (3.668). 
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resideixen a altres països diferents (+16,7%) o bé per a les que ara resideixen en el mateix país de naixement 
(+9,3%). Les persones nascudes a Catalunya, actualment residents a l’estranger, han augmentat el 7,5% (5.307 
persones més).   

La preeminència d’alguns països de destinació en els fluxos emigratoris s’ha mantingut estable al llarg dels dar-
rers anys. Els principals països escollits són França, Argentina, Alemanya, Andorra, Mèxic, EEUU i Suïssa que ab-
sorbeixen el 53,5% de l’emigració. En conjunt, l’agrupació de països segons continents de destinació presenta 
una clara polarització, ja que el 50,3% de les localitzacions de destí són països d’Amèrica i el 45,3% d’Europa. La 
presència de persones emigrades a Àsia, a Àfrica i Oceania és molt minsa (2,2%, 1,1% i 1,0%).  
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GRÀFIC V-9.  Població de nacionalitat espanyola resident a l’estranger amb darrera inscripció al padró d’un 
municipi català 

Evolució del nombre de residents a l’estranger segons lloc de naixement. Inscrits municipis catalans 2009-14 

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

Evolució del nombre de residents a l’estranger segons país de destinació. Inscrits municipis catalans 2010-14 

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

Evolució del nombre de noves inscripcions segons el lloc de naixement. Inscrits municipis catalans 2009-14 

  

Total 
A  

Catalunya  
A 

l'estranger 

Variació  
total 

Variació nascuts  
a Catalunya 

Variació nascuts  
a l'estranger 

Absoluta Percentual Absoluta Percentual Absoluta Percentual 

2009 16.915 5.253 11.662 - - - - - - 

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

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

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

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

2014 24.187 8.379 15.808 1.369 6,0% 884 11,8% 485 3,2% 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(*) Les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Padró d’habitants residents a l’estranger. 
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Si es té en compte el lloc de naixement, s’observen algunes diferències en les destinacions escollides. Les perso-
nes nascudes a Catalunya principalment es dirigeixen a països comunitaris (42,9% del seu total, 32.516 perso-
nes) o del sud d’Amèrica (21,4%, 16.253 persones), situació inversa a la que es dóna entre les persones que re-
sideixen al països de naixement, ja que prioritàriament escullen països de l’Amèrica del sud (47,9%, 54.538 per-
sones) o comunitaris (21,6%, 24.545 persones).  

L’estructura per edat de les persones residents a l’estranger és similar a la del conjunt poblacional. En aquest 
cas, els menors de 15 anys representen el 17,9% de la població, els de 15 a 64 anys, el 65,1% i les persones 
més grans de 65 anys, el 17%. Per sexe hi ha un cert equilibri, amb un índex de masculinitat de 99 homes per 
cada 100 dones. 

Finalment, cal esmentar que l’any 2013 s’han registrat 24.187 noves inscripcions al Padró d’habitants residents 
a l’estranger que es produeixen per naixement, nacionalització, omissió i emigració de Catalunya a l’estranger. En 
coherència amb els països de destinació escollits s’observa que una de cada tres s’ha registrat en algun país 
comunitari, mentre que una altra s’ha fet en els del sud d’Amèrica (8.517 i 8.126, respectivament). Entre els paï-
sos comunitaris destaquen les realitzades a França, Alemanya i el Regne Unit (2.828, 1.582 i 1.497, respectiva-
ment), i a l’Amèrica del sud, les d’Argentina i l’Equador (1.936 i 1.926, respectivament). Del terç restant, cal fer 
referència al gran nombre inscripcions realitzades en països de l’Amèrica central o del nord (4.048, de les quals 
hi ha 1.460 a EUA i 1.151 a Mèxic). En la taula anterior s’evidencia, en els darrers anys, un major creixement de 
la població nascuda a Catalunya resident a l’estranger que no pas la de la població nascuda a l’estranger. 
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2. SALUT 

En aquest nova edició de la Memòria socioeconòmica i laboral (MSEL) del CTESC, l’apartat de salut s'estructura 
en quatre grans blocs. En primer lloc, la descripció del context mundial, europeu i català referent a la salut i l'a-
tenció sanitària; en segon lloc, la descripció 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'estruc-
tura de la despesa sanitària, tant pública com privada. 

El primer bloc, "Context", confirma a través de noves aportacions el canvi de paradigma discursiu i programàtic 
des de posicionaments focalitzats en la intervenció sobre els determinants de la salut cap a uns altres amb su-
ports globals (OMS, OCDE, etc.) preocupats per la sostenibilitat i l'increment de la productivitat dels sistemes sani-
taris. La recerca en salut i, concretament, les investigacions operatives i sobre polítiques sanitàries tenen moltes 
coses a aportar en aquest sentit. El segon i el tercer bloc ("La salut a Catalunya" i "El sistema sanitari a Catalu-
nya") il·lustren amb xifres concretes l'estatus de salut de la població, d'una banda, i l'impacte de les decisions del 
Govern i els canvis organitzatius en el sistema sanitari, de l'altra. Moltes de les dades disponibles fan referència a 
l'any 2012, fet que limita l'abast del coneixement sobre el sistema sanitari de Catalunya en el període d'elabora-
ció d'aquesta Memòria. Finalment, el quart bloc, "La despesa sanitària", confirma, per a l'any 2013, la reducció 
del pressupost executat de l'Agrupació de Salut de la Generalitat de Catalunya i, per a l'any 2012, l'increment del 
pes relatiu de la despesa privada en salut. 

2.1. CONTEXT 

2.1.1. CONTEXT MUNDIAL I EUROPEU 

En edicions anteriors de l’MSEL s'ha fet referència als reptes que els canvis sociodemogràfics i epidemiològics i la 
crisi econòmica i financera representen per a la sostenibilitat i la qualitat dels sistemes sanitaris de tot el món. 
L'Organització Mundial de la salut (OMS) adverteix de la necessitat de millorar els nivells d'eficiència dels siste-
mes sanitaris per tal de garantir l'atenció en salut a tothom enmig d'un context global caracteritzat per uns pres-
supostos generalment minvants.30

L'Informe sobre la salut en el món 2013 de l'OMS

 En aquest sentit, la proactivitat dels sistemes per millorar la relació entre les 
despeses, d'una banda, i les inversions i, de l'altra, la qualitat i els resultats es va obrint camí progressivament, 
com també ho fa el reconeixement polític i social de les aportacions positives que es deriven de la recerca aplica-
da en salut. 

31

L'Informe de l'OMS no pretén mesurar la bretxa que hi ha entre la cobertura actual i la universal, sinó definir les 
preguntes d'investigació que van sorgint en el camí cap a aquesta cobertura i oferir guies per a l'acció. Moltes 
preguntes a propòsit de la cobertura sanitària universal requereixen respostes locals, de manera que cada país 
ha de desenvolupar les capacitats necessàries per determinar quins són els seus problemes de salut prioritaris i 
per abordar-los creativament a través de la recerca. Al mateix temps, les investigacions en salut han tingut pràcti-
cament sempre una caràcter internacional, i actualment es constata una tendència creixent envers la 
col·laboració "sud-sud" que se sumaria als vincles hegemònics "nord-sud". 

 se centra precisament en l'assoliment de la cobertura sanità-
ria universal a través de la promoció de la recerca en salut. L'any 2005, els països membres de l'OMS van assu-
mir el compromís d'assolir la cobertura sanitària universal a través de la prestació i l'accés a serveis de salut de 
qualitat i de la protecció contra els riscos econòmics derivats de la utilització d'aquests serveis. La investigació ci-
entífica ha estat fonamental per a la millora de la salut humana i continua sent-ho de cara a la resolució d'un con-
junt d'interrogants relacionats amb l'objectiu de la cobertura sanitària universal: fonamentalment, quins serveis 
sanitaris fan falta a cada lloc i com s'han de mesurar els progressos o retrocessos en la cobertura sanitària. 

Tot i això, el desfasament actual entre coneixements i accions és persistentment ampli. Són moltes les interven-
cions cost efectives disponibles que no s'apliquen com a conseqüència de la manca d'atenció que reben les in-
vestigacions operatives sobre l'aplicació dels descobriments i sobre les polítiques i els sistemes de salut que 
uneixen la comunitat política i les instàncies decisòries. Un sistema d'investigació eficaç requereix mètodes trans-

                                                           
30 Informe sobre la salud en el mundo 2010: la financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal.OMS, 2011. 
Consulta març de 2014. 
31 Informe sobre la salud en el mundo 2013: investigaciones para una cobertura sanitaria universal. Consulta març de 2014. OMS, 2013. 
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parents i fiables per assignar els recursos, així com institucions i xarxes d'investigació ben equipades, però tal 
com reconeix l'OMS,32

"La investigació és només un dels determinats de les polítiques. A més a més, els factors que influeixen 
en les polítiques sanitàries no són necessàriament els mateixos que ajuden a dur-les a la pràctica. A les 
proves científiques s'han d'afegir altres consideracions, com els valors culturals, els drets humans, l'equi-
tat i la justícia socials, o la competència entre diferents demandes de despesa pública. Com les politi-
ques i les pràctiques estan subjectes a influències diverses, i com les decisions al respecte es basen en 
múltiples interessos que competeixen entre si, les instàncies decisòries haurien de valorar les dades ro-
bustes i no esbiaixades." 

 

Per la seva banda, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) publica l'any 2013 
els indicadors de salut i de sistema sanitari dels trenta-quatre països membres d'aquesta organització,33 els quals 
se sumen als publicats l'any anterior en relació amb els països europeus.34

Tal com succeeix en altres esferes del benestar, la salut ha estat objecte de retallades pressupostàries a molts 
països de l'OCDE. Després d'anys de creixement continuat per sobre del 4% anual, la despesa mitjana en salut ha 
crescut globalment el 0,2% entre els anys 2009 i 2011 i ha caigut a onze dels trenta-quatre països de l'OCDE en 
comparació amb el nivell de despesa anterior a la crisi (particularment a Grècia i Irlanda, però també a Espanya). 

 Allò més destacable en termes evolu-
tius és el canvi general de paradigma que s'està donant en els sistemes sanitaris de l'OCDE des del creixement de 
la despesa al creixement de la productivitat en salut.  

D'acord amb l'OCDE, "és probable que les pressions per reduir la despesa pública persisteixin a la fase de recupe-
ració"35

A Grècia, per exemple, s'ha introduït un nou sistema de finançament hospitalari basat en els resultats i a Espanya 
s'ha centralitzat la compra de medicaments per part de l'autoritat sanitària. Alguns països estan revisant les fun-
cions assignades tradicionalment al personal mèdic generalista i especialista, als infermers i infermeres i a altres 
professionals sociosanitaris, i alguns altres estan analitzant críticament la variabilitat interterritorial en les pràcti-
ques sanitàries, que bé podria estar relacionada amb problemes d'eficiència o eficàcia més que no pas amb ne-
cessitats clíniques. 

 degut als desequilibris que s'han produït durant la crisi econòmica i, sobretot, als objectius de consolida-
ció fiscal establerts pels governs. En un clima com aquest, molts països han dut a terme reformes estructurals en 
els seus sistemes sanitaris per tal d'incrementar la productivitat i l'eficàcia.  

Alhora, alguns països estan fent esforços per millorar la seguretat dels pacients, reduint així els costos i les càrre-
gues per a la salut associats a esdeveniments adversos, com ara els produïts per les infeccions nosocomials. La 
qualitat en salut també es pot millorar a través de l'enfortiment de l'atenció primària, en relació amb la qual l'OC-
DE adverteix sobre possibles problemes d'accessibilitat que acaben generant un nombre determinat de contactes 
hospitalaris evitables. 

Els efectes combinats de la crisi econòmica, les retallades socials i les reformes sanitàries sobre l'estat de salut 
de les persones genera moltes incerteses. L'OCDE relaciona aquest context amb l'increment dels problemes de 
salut mental i de la mortalitat per suïcidi, així com amb la reducció dels programes de prevenció, molt més cost 
efectius que no pas els programes de rehabilitació i tractament de les malalties; alhora, l'OCDE constata que l'e-
volució favorable de la sinistralitat en carretera i del consum de tabac i alcohol s'ha accelerat en el període imme-
diatament posterior a la crisi, també com a resultat del desenvolupament de polítiques preventives. 

De la mateixa manera, les retallades en la provisió de serveis d'atenció sanitària i els canvis en les fonts de finan-
çament estan afectant negativament l'accés als sistemes sanitaris.36

                                                           
32 

 Després d'anys de disminució constant de 
les llistes d'espera, aquestes s'estan incrementant a països com Espanya, Irlanda, Portugal i el Regne Unit. Alhora, 
els pagaments directes o copagaments de l'atenció sanitària per part dels pacients generen barreres d'accés als 

Informe sobre la salud en el mundo 2013: investigaciones para una cobertura sanitaria universal, p. 145. Consulta març de 2014. OMS, 
2013. 
33 Health at a Glance 2013: OCDE Indicators. OCDE Publishing, 2013. Consulta març de 2014. 
34 Health at a Glance: Europe 2012. OCDE Publishing, 2012. Consulta març de 2014. Per a més informació, vegeu l'apartat "Salut" del capítol 
V "Condicions de vida" de la Memòria socioeconòmica i laboral 2012. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2013. 
Consulta març de 2014.  
35 Health at a Glance 2013: OCDE Indicators, p. 10. OCDE Publishing, 2013. 
36 Health at a Glance 2013: OCDE Indicators, p. 10, 14, 15 i 137-152. OCDE Publishing, 2013. 
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serveis i medicaments que a llarg termini poden produir efectes no desitjats en termes d'increment de la desi-
gualtat en salut i, paradoxalment, de l'ineficiència del sistema. 

2.1.2. CONTEXT CATALÀ 

D'ençà de l'any 2009, el sistema sanitari català en el seu conjunt ha anat experimentant un seguit de canvis deri-
vats de la transformació del seu model organitzatiu i la reducció de la despesa.37 Els anys 2009 i 2010 estan 
marcats pels debats a l'entorn del finançament del sistema sanitari i l'aplicació de les primeres mesures de con-
tenció, sobretot en l'àmbit de la despesa farmacèutica. El 2011 i 2012 són anys en certa mesura de continuïtat i, 
més concretament, d'articulació d'un seguit de mesures (canvi en l'estructura jurídica de l'Institut Català de la Sa-
lut (ICS), reducció de la capacitat assistencial dels centres públics, restricció de les urgències ambulatòries, in-
crement de les llistes d'espera, ajustament de les plantilles i baixada de salaris, etc.) no absentes de polèmica per 
a una part de la ciutadania i dels agents que formen part de l'espai sociosanitari català.38

A aquestes i altres mesures s'ha de sumar la reforma comesa pel Govern espanyol a través del Reial decret llei 
(RDL) 16/2012, de 20 d'abril, el qual comporta canvis de gran importància per al Sistema Nacional de Salut 
(SNS), com ara una modificació substancial de les condicions d'accés als serveis , una reducció de les prestacions 
i una nova obligació de participació de les persones usuàries en el finançament d'algunes d'elles.

 

39

Pel que fa a l'accés a la sanitat pública, el Reial Decret comporta passar d'un model d'accés pràcticament univer-
sal a un altre d'accés individualitzat condicionat a l'estatus de persona assegurada o beneficiària. Quant a la car-
tera de serveis del SNS, els canvis afecten el nombre i contingut dels serveis de la sanitat pública, però també les 
aportacions econòmiques que han de fer les persones usuàries: cartera comuna bàsica de serveis assistencials 
(finançament públic), cartera comuna suplementària (subjecta a aportacions), nova cartera comuna de serveis 
accessoris (subjecta a aportacions) i cartera de serveis complementaris de les comunitats autònomes (CA) (apro-
vació subjecta a garantia prèvia de suficiència financera). 

  

El Consell Econòmic i Social d'Espanya (CES) també destaca en aquest mateix sentit la caiguda general de recur-
sos que pateix la salut pública en el conjunt de l'Estat, precisament després de l'aprovació de la Llei 33/2011, de 
4 d'octubre, general de salut pública, així com les dificultats que se'n deriven d'aquesta circumstància per abordar 
eficaçment les desigualtats en salut i els seus determinats socials, així com la medicalització evitable a través 
d'accions preventives i de la promoció de la salut. 

Els anys 2011 i 2012 també han estat els del desenvolupament d'un model de funcionament més "estratègic" o 
"actiu" orientat a l'explotació dels marges localitzables de millora de l'eficiència sociosanitària sota el guiatge del 
Pla de salut de Catalunya  2011-2012, aprovat el febrer del 2012. 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 i s'articula a l'entorn 
de tres eixos d'acció (les malalties més comunes, l'atenció a la cronicitat i els canvis organitzatius). D'acord amb 
el Departament de Salut, l'any 2013 es constata una evolució inicial favorable a vint dels vint-i-set objectius a 
meitat del Pla.40

Pel que fa a l'atenció a la cronicitat, el Balanç del Pla de salut 2011-2015 reporta els progressos fets en matèria 
d'implementació de les rutes assistencials de processos prioritaris, de coordinació de programes territorials d'a-
tenció primària i salut pública, d'homologació del Programa Pacient expert Catalunya i de desenvolupament de la 
història clínica compartida de Catalunya (HCCC). Quant a la integració i capacitat resolutiva del sistema, s'asse-
nyalen els avenços en el desenvolupament d'acords territorials entre equips assistencials sobre la base del lide-
ratge clínic, en la continuïtat assistencial, en la reordenació de l'atenció a les urgències i la cartera territorial de 
serveis, i en la definició de la cartera de serveis de salut pública.  

 

                                                           
37 Per a més informació, vegeu l'aparat "Salut" del Capítol V "Condicions de Vida" de  la Memòria socioeconòmica i laboral 2011. Barcelona: 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2012. Consulta març de 2014. 
38 Per a més informació, vegeu la nota a peu de plana núm. 5 de la Memòria socioeconòmica i laboral 2012. Barcelona: Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, 2013. Consulta març de 2014. 
39 “La reforma del sistema sanitario en España”. Cauces: cuadernos del Consejo Económico y Social, núm. 23 (primavera 2013), p. 33-41. 
Madrid: Consell Econòmic i Social d'Espanya. Consulta març de 2014. 
40 El sistema de salut de Catalunya en procés de canvi: balanç del Pla de salut 2011-2015 a meitat del període. Barcelona: Generalitat de Ca-
talunya, Departament de Salut, 2013. Consulta març de 2014. 
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Amb relació a la qualitat i l'equitat, s'emfasitza el desenvolupament pràctic (atenció, reordenació, concentració, 
etc.) dels conceptes d'alta especialització i centres de referència, el desplegament dels codis infart (IAM), ictus 
complex i pacient politraumatitzat (PPT) greu i l'establiment d'acords de risc compartit per millorar l'eficiència del 
finançament públic de medicaments i tecnologies de complexitat i cost elevat. Pel que fa a l'orientació a les per-
sones, es menciona la construcció d'una base de dades poblacional sobre morbiditat, l'obtenció d'informació a 
través del Pla d'enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLENSA), la creació del Consell Consultiu 
de Pacients de Catalunya i la difusió d'informació a través de la Central de Resultats i el Canal personal de salut, 
entre d'altres eines. Finalment, quant a l'abordatge intersectorial de la salut es fa referència a l'aprovació del Pla 
interdepartamental de salut pública (PINSAP) i a la constitució de la Comissió Interdepartamental de Salut. 

Tot i això, la informació disponible en el moment de l'elaboració de l'MSEL 2013 confirma a grans trets les ten-
dències a la baixa esbossades en edicions anteriors quant a disponibilitat de recursos i infraestructures sanitàries 
finançades amb pressupostos públics, si bé és veritat que en determinats casos o nivells assistencials s’observa 
una certa desacceleració en la intensitat de les retallades (vegeu subapartat 2.3 “El sistema sanitari de Catalu-
nya: recursos i activitat”). 

2.2. LA SALUT A CATALUNYA 

2.2.1. ESPERANÇA DE VIDA 

Tal com s'ha comentat en l'apartat V.1. sobre dinàmica demogràfica, l'EV en néixer a Catalunya l'any 2012 és de 
79,62 anys per als homes, de 85,33 anys per a les dones i de 82,53 per a tots dos sexes. Aquestes xifres, pro-
porcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), representen per primera vegada en molts anys un decre-
ment de l'EV respecte de l'any anterior i s'explica per la pèrdua registrada en el cas de les dones (mentre que en 
el cas dels homes l'indicador roman pràcticament igual). Tot i això, el comportament de l'EV al llarg dels vint-i-cinc 
anys darrers ha estat favorable, amb un guany acumulat d'aproximadament cinc anys. En aquest sentit, l'EV dels 
homes ha experimentat guanys més importants, atès que partia de condicions pitjors i disposava de més marge i 
possibilitats de millora. Les dones, tot i tenir una EV més elevada que els homes, també pateixen més problemes 
de salut al llarg de la seva vida. 

L'augment de l'EV no informa, però, de la qualitat en salut dels anys viscuts, motiu pel qual es fa necessari intro-
duir estimacions complementàries que combinen mesures sobre mortalitat i morbiditat. Les persones poden des-
envolupar malalties cròniques que influeixen sobre els nivells de benestar i sobre l'oferta de serveis sociosanitaris 
(sobretot durant el darrer any de vida).41

La darrera actualització d'aquest tipus d'indicador es correspon amb la publicació de l'Enquesta de discapacitat, 
autonomia personal i situacions de dependència 2008, segons la qual l'EVLD a Catalunya és de 74,11 anys en-
front els 72,49 anys per al conjunt de l'Estat, i l'esperança de vida en bona salut (EVBS) a Catalunya és de 55,18 
anys enfront els 55,33 per al conjunt de l'Estat.

 En edicions anteriors de l'MSEL s'ha fet referència a la millora general de 
l'esperança de vida lliure de discapacitat (EVLD) a Catalunya entre els anys 2000 i 2007. 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. 

42

2.2.2. MORTALITAT 

 

La mortalitat és un indicador complementari a l'EV que aporta informació d'interès sobre l'estat de salut de les 
persones i l'evolució dels fenòmens epidemiològics. Facilita, per tant, la planificació dels recursos i l'activitat soci-
osanitària. Segons les dades del Departament de Salut,43

                                                           
41 Vegeu Impacte de l'envelliment sobre les necessitats de finançament sanitari a Catalunya fins a l'any 2030. J. Puig, D. Casado i R. Puig. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2007. Els models de "primera generació" de projecció de la despesa sanitària suposen que el perfil de la 
despesa per edats roman constant, mentre que els models de "segona generació" -o ajustats per "time to death"- tenen en compte que la des-
pesa sanitària es concentra en el darrer any de vida de les persones. D'aquesta manera, el perfil de despesa de les persones decreix al llarg 
de l'horitzó de projecció. 

 l'any 2011 s'han produït 59.576 defuncions de perso-
nes residents (59.057 l'any anterior), les quals suposen una taxa bruta de 8,01 defuncions per 1.000 habitants 
(8,27 en els homes i 7,76 en les dones). Cal tenir present, però, les dades estandarditzades de mortalitat en base 

42 Vegeu l'Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència 2008 en el lloc web de l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE). Consulta març del 2014. 
43 Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2011: avanç de resultats. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. Consulta 
març del 2014. 
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a la població de Catalunya de l'any 1991, atès que dibuixen una tendència descendent des del 1993 que s'accen-
tua a partir del 2003. 

Les causes principals de mort a Catalunya l'any 2011 són, per primera vegada en primer lloc, els tumors; en se-
gon lloc, les malalties de l'aparell circulatori; i, en tercer lloc, les malalties de l'aparell respiratori. En els homes, la 
causa més freqüent de mort han estat els tumors (una de cada tres defuncions) mentre que en les dones han es-
tat les malalties de l'aparell circulatori (també una de cada tres defuncions). En l'evolució dels darrer dotze anys 
de les taxes estandarditzades de mortalitat dels principals grups de causes destaca la disminució de les malalties 
de l'aparell circulatori i l'increment de les malalties del sistema nerviós. Quant a l'evolució de les causes detalla-
des es manté el canvi de tendència vers l'augment de diverses categories de tumor maligne, tant en els homes 
com en les dones. De la mateixa manera, augmenta per segon any consecutiu la mortalitat per causes externes 
com el suïcidi, l'homicidi i la categoria "resta de causes externes", i disminueix una vegada més la relacionada 
amb els accidents de trànsit. 

Pel que fa a la mortalitat prematura, l'any 2011 s'han produït a Catalunya 3.171 defuncions per causes suscepti-
bles d'intervenció a través dels serveis d'assistència sanitària (rehabilitació i tractament) (el 9,1% menys que el 
2010) i 8.262 defuncions susceptibles d'intervenció a través de les polítiques sanitàries intersectorials (promoció 
i prevenció) (l'1,8% menys que el 2010). A grans trets, es pot afirmar que la mortalitat prematura associada a 
causes susceptibles de rehabilitació i tractament mostra una tendència favorable (decreixent) al llarg de l’última 
dècada mentre que la mortalitat prematura associada a causes susceptibles de promoció i prevenció descriu una 
tendència vers l'esgotament dels guanys i, fins i tot, la involució en relació amb les dones, concretament com a 
conseqüència de l'increment recent dels suïcidis i la categoria "resta de causes externes".44

Les causes de mortalitat evitable a través dels serveis d'assistència sanitària que han ocasionat el nombre més 
elevat de defuncions són, per a tots dos sexes, la malaltia isquèmica del cor i la malaltia cerebrovascular i, en les 
dones, aquestes mateixes causes precedides pel tumor maligne de mama. Quant a les causes de mortalitat evi-
table a través de les polítiques sanitàries intersectorials, en destaquen el tumor maligne de pulmó i els suïcidis. 

 

El Codi risc de suïcidi del Departament de Salut45

La taxa de mortalitat per suïcidi a Catalunya se situa per sota de la mitjana de la UE i de la resta de l'Estat. Tot i 
això, val a destacar que des de l'any 2007 la mortalitat per suïcidi supera la causada per accidents de trànsit, i 
que l'any 2011 es van produir 485 morts per suïcidi a Catalunya.  

 

Amb el nou codi es pretenen disminuir les temptatives de suïcidi i la repetició mitjançant la gestió proto-
col·litzada i homogènia de les persones de risc identificades pels centres de la xarxa pública del sistema sanita-
ri. El patró de temptatives autolítiques a Catalunya coincideix amb el que descriu l'OMS i constitueix la primera 
causa de mort en les persones de 25 a 44 anys d'edat en ambdós sexes. Esdevé també la tercera causa de 
mortalitat evitable a Catalunya. 

El Cordi risc de suïcidi (CRS) per al període 2014-2015 es basa en les experiències territorials desenvolupades 
a Barcelona i Sabadell, les quals han estat reconegudes per la Comissió Europea com a exemple de bones 
pràctiques assistencials. L'avaluació del programa a Barcelona ha mostrat una disminució del 20% dels rein-
tents de suïcidi i l'allargament del període transcorregut entre intents. Per la seva banda, les dades disponibles 
de l'experiència a Sabadell mostren que la taxa de suïcidis consumats ha baixat del 8,31 per 100.000 habi-
tants l'any 2008 al 4,8 el 2011. 

El CRS pretén definir un procediment d'actuació específica urgent de tot el personal sanitari implicat davant la 
detecció d'un cas de risc i assegurar el seguiment proactiu i la vinculació dels pacients als centres de salut 
mental (CSM). La implantació del CRS implicarà l'activació de recursos de manera urgent i la realització de se-
guiments preventius proactius durant dotze mesos. 

La prematuritat del conjunt de les morts a Catalunya l'any 2011 s'ha reduït respecte del 2010. Així, la mortalitat 
prematura de les persones d'1 a 70 anys d'edat ha suposat una pèrdua total de 168.745 anys de vida (112.865 
dels quals corresponen a homes i 55.880 a dones) enfront els 171.673 del 2010, encara que la mitjana de 
                                                           
44 Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2011: avanç de resultats, p. 9 i 24. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. 
Consulta març del 2014. 
45 Resum de la nota de premsa del Departament de Salut (17 de desembre de 2013). El Departament de Salut posarà en marxa el Codi risc 
suïcidi, un nou programa per a la prevenció del suïcidi a Catalunya. Consulta març 2014. 
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temps perdut en cada defunció ha augmentat lleument en tots dos sexes. Les causes evitables que han produït 
una pèrdua global d'anys més elevada són, en el cas dels homes, els tumors malignes de pulmó, les malalties is-
quèmiques del cor (que tendeixen a augmentar en els països europeus mediterranis) i els suïcidis (que han pujat 
dues posicions des de 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 han provocat una pèrdua mitjana d'anys potencials de vida més ele-
vada a les persones que les han patit són, en els homes, els accidents de trànsit (30,1 anys), els suïcidis (24,2 
anys), i la sida (21,2 anys) i, en les dones, els accidents de trànsit (33,4 anys), la sida (26,1 anys) i els suïcidis 
(22,8 anys). 

Quant a la variabilitat de la mortalitat prematura des del punt de vista territorial, val a destacar que l'índex de 
mortalitat estandarditzada presenta valors significativament per sobre de la mitjana en les dones a les regions 
sanitàries Camp de Tarragona i Lleida des de l'any 2005, i Catalunya Central l'any 2011. Alhora, les taxes estan-
darditzades de mortalitat evitable no mostren gaires diferències significatives segons grans grups de causes, tot i 
que les diferències a la baixa també es donen al Camp de Tarragona, Lleida i Catalunya Central. 

Finalment, els indicadors de mortalitat presenten una radiografia globalment més favorable a Catalunya que a 
Espanya, la UE15 i la UE27. 

2.2.3. MORBIDITAT 

El monitoratge dels patrons epidemiològics, així com la seva relació amb les característiques demogràfiques de la 
població, els estils de vida i les desigualtats socioeconòmiques està molt influenciat per la naturalesa i sensibilitat 
dels sistemes de recollida de dades. Tot i això, la informació subministrada per les enquestes de salut, la notifica-
ció de les malalties de declaració obligatòria (MDO), els hàbits i comportaments de la població, les altes hospita-
làries i les pràctiques mèdiques, entre d'altres qüestions, permeten informar la política sanitària pel que fa a l'es-
tabliment de les prioritats d'actuació (vegeu, en aquest sentit, el Pla de salut de Catalunya 2011-2015).46

2.2.3.1. PERCEPCIÓ SUBJECTIVA DE L'ESTAT DE SALUT 

 

La percepció que les persones tenen sobre el seu estat de salut és un indicador fonamental a l'hora de comple-
mentar la informació disponible sobre mortalitat. L'autopercepció remet a la qualitat de vida de les persones,  a 
l'experiència viscuda d'un determinat nivell de benestar o malestar físic i mental. Al mateix temps, 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 2012 (ESCA 2012),47

Al mateix temps, l'ESCA 2012 informa de l'existència de desigualtats de gènere i classe social en salut; és a dir, 
d'allò que constitueix una de les preocupacions expressades en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 quan 
parla dels factors externs que condicionen els hàbits i el benestar de les persones i els grups socials. Pel que fa al 
gènere, les dones tenen una percepció de l'estat de salut pitjor que els homes: l'any 2012, el 21,6% de les dones 
considera que la seva salut és regular o dolenta, en comparació amb el 12,8% dels homes. La salut dels homes i 
les dones experimenta millores subjectives any rere any, però la quantificació anual de les desigualtats de gènere 
descriu un comportament menys optimista: 7,8 punts percentuals el 2010, 8,2 el 2011, 8,7 el 2012 i 8,8 el 
2013. 

 el 82,8% de la població gene-
ral considera la seva salut com a “bona”, “molt bona” o “excel·lent”, enfront del 17,2% restant que la valorar com 
a “regular” o “dolenta”. Aquests resultats representen una millora significativa en l'autopercepció de l'estat de sa-
lut en comparació amb els anys 2010 i 2011, quan el 79,3% de la població general i el 80,1%, respectivament, 
en feia una valoració positiva. Paradoxalment, també augmenta de manera significativa el percentatge de pobla-
ció que afirma partir alguna malaltia o problema de salut crònic (vegeu epígraf 2.2.3.2) 

Quant a la classe social, la informació disponible a través de l'ESCA 2011 posa de relleu l'existència d'un gradient 
encara més accentuat que en el cas del gènere. L'ESCA del 2012 confirma que les persones que pertanyen als 
grups socioeconòmics més desafavorits tenen una autopercepció de l'estat de salut pitjor, especialment en el cas 
                                                           
46 Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2012. Consulta març de 2014. 
47 Enquesta de salut de Catalunya 2012: informe dels principals resultats. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. 
Consulta març de 2014. 
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de les dones. L'existència de desigualtats subjectives en salut es repeteix en termes de capital cultural, de mane-
ra que com més baix és el nivell d'estudis pitjor és la valoració que les persones fan del seu benestar físic i men-
tal. 

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 resultat 
de l’allargament de l’EV. Els reptes personals, familiars, econòmics i socials que es deriven de la cronicitat han 
estat plantejats des de molts espais, 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 –més orientats cap a l’atenció de les malalties agudes- a aquesta nova realitat. La pre-
venció, l’atenció domiciliària, el control compartit de la malaltia (o coresponsabilitat) i el desenvolupament de 
nous rols professionals són els vectors del canvi que hauria d’evitar el desenvolupament de disfuncions en l’espai 
de l’atenció sociosanitària a la cronicitat. 

L’any 2012, el 37,2% de la població general de Catalunya declara patir un trastorn crònic (entès com aquell que 
dura o s’espera que duri sis mesos o més), és a dir, 2,5 punts percentuals més que l’any anterior i 6 punts per-
centuals més que el 2010.48

L’ESCA 2012 també explora la presència en les persones d’una llista de vint-i-vuit problemes de salut suscepti-
bles de cronificar-se. Així, el 76,7% 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 (mal 
d’esquena lumbar o dorsal i cervical, i artrosi, artritis o reumatisme) i amb l’aparell circulatori (pressió alta, coles-
terol, varices a les cames o mala circulació de la sang), a més de la depressió i/o ansietat i les al·lèrgies cròni-
ques.  

 Aquest nivell de prevalença situa Catalunya en una posició intermèdia en el context 
dels països europeus. L’Informe dels resultats de l’ESCA 2012 posa de manifest l’existència de determinades 
desigualtats pel que fa a la distribució de la morbiditat crònica, com ara el fet que el patiment dels trastorns crò-
nics esdevé més freqüent a mesura que augmenta l'edat de les persones, en les dones, en les classes socials 
més desafavorides i en les persones amb un nivell d'estudis més baix. 

2.2.3.3. MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA 

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

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

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

                                                           
48 Enquesta de salut de Catalunya 2012: informe dels principals resultats. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. 
Consulta març de 2014. 
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En els epígrafs següents es resumeix, en primer lloc, l'evolució recent de la incidència d'algunes de les MDO més 
rellevants des del punt de vista sociosanitari i, en segon lloc, es descriu la situació general de la resta d'MDO, tant 
de notificació numèrica com individualitzada o urgent. 

VIH i SIDA 

A Catalunya, la transmissió del VIH va ser de notificació voluntària des de l'any 2001 fins al 2010 quan, amb la 
publicació del Decret 67/2010, de 25 de maig, va passar a ser una MDO individualitzada i s'integra dins els circu-
ïts de vigilància epidemiològica. Per la seva banda, la sida és MDO individualitzada des del 1987. 

D'acord amb el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual i sida de Catalunya 
(CEEISCat),49

L'any 2013, el 87% de les notificacions corresponen a homes i el 13% dones (la ràtio home:dona és de 7:1). La 
mitjana d'edat de les persones és de 36 anys, dels quals el 64% s'inclouen en el grup de 20 a 39 anys. Pel que fa 
a la via de transmissió, la més freqüent ha estat les relacions sexuals (el 88% de les notificacions), seguida a la 
distància pel consum de drogues per via parenteral (el 6%). En el 6% de les notificacions restants es desconeix la 
via de transmissió. 

 durant l'any 2013 s'han notificat un total de 566 noves transmissions del VIH. Aquesta xifra repre-
senta una taxa global de 7,8 casos per 100.000 habitants. La taxa de diagnòstics s'ha mantingut relativament es-
table durant el període 2001-2012, però s'observa diversitat interna de tendències quant a la via de transmissió.  

Un aspecte clau i prioritari en la prevenció i el control és el diagnòstic precoç de la transmissió pel VIH. En les no-
ves transmissions detectades l'any 2013, es calcula que el 43% de les persones compleix criteris de diagnòstic 
tardà (DT), de les quals el 21% presenta DT amb malaltia avançada (DTA). 

Alhora, durant l'any 2013 el nombre total de diagnòstics de sida ha estat de 118, els quals representen una taxa 
global d'1,6 casos per 100.000 habitants. El 83% de les persones que han desenvolupat la sida són homes i el 
17% dones (la ràtio home:dona és de 4:1). 

Com s'ha comentat en memòries anteriors, entre els anys 1996 i 1998 es va produir una forta davallada en el 
nombre de diagnòstics de sida com a conseqüència de l'efecte estabilitzador del tractament antiretroviral de gran 
activitat (TARGA), introduït l'any 1996. Des d'aleshores, la disminució anual del nombre de persones que desenvo-
lupen la sida s'ha anat estabilitzant. 

Cal tenir present finalment que Espanya és el quart país de la UE amb una incidència de sida més alta (29,1 ca-
sos per milió d'habitants) després d'Estònia, Letònia i Portugal.50

Tuberculosi 

 

Tal com es recorda a la Memòria de l'Agència de Salut Púbica de Catalunya: 2011-2012,51 la tuberculosi té una 
incidència moderadament alta a Catalunya en comparació amb la dels països industrialitzats del seu entorn; no 
en va, és l’MDO individualitzada que presenta el nombre més elevat de casos a Catalunya. Des de l'any 2008, pe-
rò, s'han produït avenços importants en aquest sentit i la vigilància epidemiològica de la TBC ha permès generar 
una tendència a la baixa. L'any 2012 s'han notificat 1.231 casos de tuberculosi en persones que resideixen a Ca-
talunya,52

La tuberculosi requereix un tractament llarg però altament efectiu que té en compte l'atenció sociosanitària dels 
pacients i la protecció de la salut pública. Des de l'any 2000, l'increment de la mobilitat global ha requerit adaptar 

 fet que representa el 9% menys que l'any anterior (1.353 casos) i el 13,2% menys que dos anys enrere 
(1.418). Malgrat tot, encara no s'assoleix del tot l'objectiu de reducció del 10% de la incidència interanual d'a-
questa malaltia. 

                                                           
49 Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya: actualització a 31 de desembre de 2013. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, 2014. Consulta març del 2014. 
50 Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya: actualització a 31 de desembre de 2012. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual i sida de Catalunya, 2012. Consulta març del 2014. 
51 Memòria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya: 2011-2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. Con-
sulta març del 2014. 
52 La tuberculosi a Catalunya l'any 2012: informe preliminar. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXIV, núm. 9 (setembre 2013), p. 1-8. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. Consulta març 2014. 
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les actuacions de control a la nova realitat. Durant els anys 2011 i 2012, la Subdirecció General de Vigilància i 
Resposta a Emergències de Salut Pública ha intervingut en relació amb més de 150 persones malaltes que, men-
tre feien el tractament de la tuberculosi, han realitzat desplaçaments. 

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

Brots epidèmics de malalties immunoprevenibles 

A Catalunya es continuen detectant casos i brots de xarampió, rubèola, parotiditis i tos ferina malgrat l'existència 
d'unes cobertures vacunals elevades.53 L'any 2011, el Departament de Salut du a terme un estudi seroepidemio-
lògic amb l'objectiu d'avaluar el risc d'infecció d'aquestes malalties en la població escolar (6-9 anys), jove (15-24 
anys) i adulta (45-64 anys).54

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

 L'estudi va constatar que la prevalença de persones protegides era suficient per 
prevenir epidèmies de rubèola, però no era suficient per prevenir epidèmies de xarampió i parotiditis en la pobla-
ció escolar ni per prevenir epidèmies de tos ferina en la població escolar, jove i adulta. 

Tot i que tècnicament el xarampió s'ha eliminat de Catalunya des de l'any 2000, les dades de vigilància posen de 
manifest una tendència general creixent al llarg dels últims anys: 5 casos el 2008, 16 el 2009, 42 el 2010 i dos 
brots intercalats, el primer els anys 2006-2007 amb 381 casos notificats i el segon, més recent, el 2011 amb 
uns 300 casos fonamentalment de població adulta jove no vacunada. L'any 2012, però, es registren només 40 
casos de xarampió a Catalunya i 8.000 a Europa (en comparació amb els 28.000 de només un any abans).55

Quant a la rubèola -una MDO lleu tot i que pot tenir conseqüències greus en les dones embarassades-, la mesura 
preventiva més eficaç és la vacunació amb la triple vírica als dotze mesos i el quatre anys d'edat que s'administra 
a Catalunya. Des de l'any 1997 s'observa una disminució progressiva de la incidència d'aquesta malaltia a Cata-
lunya, que mostra una estabilització a partir de l'any 2000 amb l'aparició de brots petits. Durant l'any 2012 s'han 
notificat catorze casos de rubèola que representen un increment en comparació amb els anys anteriors i reflec-
teixen la incidència d'aquesta malaltia en possibles països d'importació com Ucraïna i Romania.

 Ac-
tualment, hi ha l'objectiu d'eliminar el xarampió a la regió europea el 2015. 

56

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

 

57 Les taxes d'incidència del període 2004-2010 
presenten un comportament estable si es comparen amb les de l'any 2003. L'any 2011, però, la taxa d'incidència 
es multiplica per cinc i arriba a situar-se en el 20,8 per 10.000 persones.58

La reemergència de la tos ferina es manté l'any 2012: els anys 2011-2012 es caracteritzen per un augment im-
portant de la incidència de la tos ferina en el grup de 5 a 9 anys d'edat, gairebé quinze vegades superior a la taxa 
mitjana en aquest d'edat en els altres anys, amb una gran part dels casos que havien estat vacunats correcta-

  

                                                           
53 Memòria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya: 2011-2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. Con-
sulta març del 2014. 
54 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 2014. 
55 El xarampió, la rubèola postnatal i la síndrome de rubèola congènita a Catalunya: informe 2012. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol 
XXXIV, núm. 7 (juliol 2013), p. 1-6. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. Consulta març 2014. 
56 El xarampió, la rubèola postnatal i la síndrome de rubèola congènita a Catalunya: informe 2012. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol 
XXXIV, núm. 7 (juliol 2013), p. 1-6. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. Consulta març 2014. 
57 Memòria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya: 2011-2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. Con-
sulta març del 2014. 
58 Evolució de la tos ferina a Catalunya durant els anys 2004-2012. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXIV, núm. 8 (agost 2013), p. 1-
7. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. Consulta març 2014. 
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ment. El comportament de la tos ferina a Catalunya ha impulsat un projecte del Fons d'Investigació Sanitària (FIS) 
que té com a objectiu investigar les fonts d'infecció i els mecanismes de transmissió més freqüents que contribu-
eixen a la propagació de la malaltia en la comunitat.59

Infeccions de transmissió sexual 

 

Tal com s'havia comentat en edicions anteriors d’aquesta Memòria, des de finals dels anys 90 es detecta una 
tendència creixent generalitzada de les infeccions de transmissió sexual (ITS) a Catalunya. El nou Informe bianual 
del Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya60

Les ITS que durant l'any 2011 presenten un augment d'incidència són, d'una banda, la sífilis infecciosa (+13%; 
+136% entre els anys 2003 i 2011) i, de l'altra, el limfogranuloma veneri (LGV) (que presenta un segon brot amb 
un total de 90 casos notificats).  

 posa de manifest la necessitat 
de no abaixar la guàrdia davant d'aquestes infeccions, atès que es constata la continuïtat d'aquesta tendència en 
termes agregats. 

Contràriament, disminueixen la seva incidència la gonocòccia (-5,4%; +101,6% entre els anys 2000 i 2011), la 
clamídia trachomatis (-7%; probablement infranotificada: taxa de 9 casos per 100.000 habitants enfront de 185 a 
la UE), l'herpes simple genital (VHS) (-4,4%; la segona ITS declarada més freqüent), el condiloma acuminat (-2,4%; 
la primera ITS declarada), i el trichomonas vaginalis (-4,9%). 

2.2.4. HÀBITS I ESTILS DE LA POBLACIÓ 

En aquest subapartat s'aborden diversos indicadors relacionats amb els determinants socials de l'estat de salut 
de la població de Catalunya. L'objectiu és contrastar, en base a l'actualització de les dades, algunes de les ten-
dències generals esbossades en edicions anteriors de la Memòria a l'entorn de l'activitat física, els hàbits alimen-
taris, el consum de drogues i la sinistralitat a la xarxa viària. 

La Llei de salut pública de 2009, pionera a l'Estat, aborda la salut des de la perspectiva de l'atenció a la malaltia, 
d'una banda, i des de la promoció d'hàbits saludables i lluita contra les desigualtats sociosanitàries, de l'altra. Les 
actuacions de promoció i prevenció de la salut des del punt de vista comunitari s'han demostrat més cost efecti-
ves que les actuacions de tractament de les malalties i restauració de la bona salut. Tanmateix, el desplegament 
de les mesures de salut pública a Catalunya i en el conjunt de l'Estat ha coincidit en el temps amb una caiguda 
dels recursos que originàriament s'hi havia de destinar.61

2.2.4.1. ACTIVITAT FÍSICA, HÀBITS ALIMENTARIS I PES 

 

D'acord amb els resultats de l'ESCA 2012, el 17,8% de la població de 18 a 74 anys d'edat és sedentària (el 16,4% 
dels homes i el 19,2% de les dones). Malgrat tractar-se d'un percentatge elevat, el sedentarisme se situa en els 
nivells més baixos des de l'any 2006. Alhora, el 70,5% de la població de 15 a 69 anys d'edat practica allò que es 
considera un nivell d'activitat física saludable (el 72,1% dels homes i el 68,8% de les dones). 

Quant a la població infantil, el 26,8% dels nens i nenes de 6 a 14 anys ha participat cada dia o gairebé cada dia 
del mes en jocs d'esforç físic o esports, i el 22% no hi ha participat cap dia o gairebé cap dia. La freqüència d'a-
questes activitats és molt més elevada en els nens que en les nenes. Un any més, mirar la televisió és l'activitat 
en temps de lleure i fora de l'horari escolar més freqüentment practicada per la població de 3 a 14 anys d'edat 
(gairebé el 100%), seguida de jugar al parc o al carrer (a l'entorn del 80%). De fet, el 22,7% de la població infantil 
de 3 a 14 anys practica un oci sedentari; és a dir, mira la televisió o juga amb jocs de pantalla cada dia un mínim 
de dues hores, sense que hi hagi diferencies destacables en funció del sexe. 

                                                           
59 Per a una informació més detallada sobre les MDO, vegeu “Resum de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya durant l'any 
2011”. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXIV, núm. 5 (maig 2013), p. 1-9. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sa-
lut, 2013. Consulta març 2014. 
60 21 Informe epidemiològic CEEISCAT. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS 
a Catalunya, 2013. Consulta març de 2014. 
61 “La reforma del sistema sanitario en España”. Cauces: cuadernos del Consejo Económico y Social, núm. 23 (primavera 2013), p. 33-41. 
Madrid: Consell Econòmic i Social d'Espanya. Consulta març de 2014. 
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En relació amb els hàbits alimentaris, l'ESCA 2012 posa de manifest que només l'11,8% de la població general fa 
una ingesta diària de cinc racions de fruita i/o verdura (el 10,1% dels homes i el 13,5% de les dones). El percen-
tatge de població que segueix aquesta recomanació de l'OMS augmenta a mesura que ho fan els grups d'edat, 
llevat del de persones de 75 anys i més, en què torna a caure. En la població jove (fins els 14 anys d'edat), la in-
gesta diària de cinc racions de fruita i/o verdura no arriba al 5%. Al mateix temps, tres de cada quatre nois i noies 
de 3 a 14 anys fa un consum baix de productes d'elevat contingut calòric (com a molt, tres vegades a la setma-
na).  

Finalment, menys de la meitat de la població de 3 anys i més esmorza saludablement, és a dir, abans de sortir de 
casa i a mig matí (el 43% dels homes i el 45% de les dones). El percentatge de població que esmorza dues vega-
des és més petit a mesura que els grups són de més edat, sobretot perquè s'abandona l'hàbit d'esmorzar a mig 
matí. 

Com s'ha comentat en memòries anteriors, els hàbits relacionats amb el sedentarisme i l'alimentació no saluda-
ble es reprodueixen i, fins i tot, es reforcen al llarg del temps sense que s'experimentin millores generals significa-
tives des del punt de vista de la salut: els objectius del Pla de salut de Catalunya a l'horitzó 2010 relacionats amb 
els estils de vida no es van poder assolir, el sedentarisme a la llar i en el món de treball ha crescut i també ho ha 
fet el consum de menjar ràpid en detriment del de fruita, verdures i peix. La manca d'activitat física suficient i de 
seguiment de les recomanacions d'una alimentació saludable ha donat lloc a Catalunya a un dels problemes de 
salut pública més preocupants en els països occidentals: el de l'obesitat.  

Segons dades de l'ESCA 2012, pràcticament la meitat de la població de 18 a 74 anys d'edat té excés de pes a Ca-
talunya; més concretament, el 35,2% de les persones enquestades té sobrepès i el 13,8%, obesitat. Aquestes xi-
fres, si bé elevades, romanen relativament estables al llarg dels últims anys. Mentre que el sobrepès afecta més 
els homes que les dones (42,5% vs. 27,7%), els percentatges d'obesitat són relativament similars per a tots dos 
sexes (15,2% vs. 12,4%). A mesura que els grups són de més edat, s'observen prevalences més grans de sobre-
pès i obesitat. 

Quant a la població infantil de 6 a 12 anys d'edat, el 34,5% té excés de pes. El sobrepès afecta per igual nens i a 
nenes, mentre que l'obesitat afecta una mica més els nens (el 13,8%) que les nenes (l'11,6%). Contràriament al 
que succeeix en la població adulta, les prevalences d'obesitat en la població de menys de 18 anys baixen a mesu-
ra que els grups són de més edat.  

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

Pel que fa a les desigualtats en salut, l'ESCA 2012 posa de relleu que a mesura que la població és de més edat té 
comportaments i estils de vida més saludables, que les dones són més sedentàries que els homes del mateix 
grup d'edat -si bé en general mostren comportaments més saludables-, i que la població ubicada a les classes so-
cials més desafavorides i amb un nivell d'estudis més baix té comportaments no saludables en proporcions més 
elevades (gradient de classe). 

Crisi econòmica i salut infantil62

L'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) ha elaborat un estudi sobre la crisi econòmica i la 
salut infantil que té com a objectiu analitzar la relació entre els canvis en les condicions de vida familiar de la 
població infantil de Catalunya entre els anys 2006 i el període 2010-2012, d'una banda, i les conductes relaci-
onades amb la salut, l'estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris, de l'altra. 

 

La conclusió principal d'aquest estudi és que les condicions de vida de la població infantil s'han deteriorat amb 
l'impacte de la crisi i que han augmentat les desigualtats en salut entre grups a la major part dels indicadors 
analitzats, particularment segons nivell d'estudis de la mare i situació laboral familiar. Els resultats de l'estudi 
són similars als que s'han obtingut en altres treballs sobre l'impacte de la crisi en la població, com el realitzat 
per Save the Children en el Regne Unit.63

                                                           
62 Resum de l'estudi de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. 

 

Impacte de la crisi econòmica en la salut infantil: estudi de l'En-
questa de salut de Catalunya (ESCA). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013. Consulta març del 2014. 
63 Child poverty in 2012: it shouldn't happen here. G. Withham. London: Save the Children, 2012. Consulta març del 2014. 
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D'entrada, es constata que la situació d'atur ha augmentat de manera més dramàtica entre les famílies d'origen 
immigratori, en les famílies monoparentals, en aquelles en què la mare té estudis primaris o no en té, i en les 
famílies de classe social més desafavorida. 

Pel que fa als comportaments relacionats amb la salut, entre els anys 2006 i 2010-2012 ha empitjorat la pràc-
tica d'activitat física d'esforç en la població infantil i apareixen noves desigualtats socials en el consum de men-
jar no saludable (menjar ràpid) i temps davant les pantalles (lleure sedentari), amb pitjors resultats a les famíli-
es amb algun membre a l'atur. 

Quant a l'estat de salut, augmenta el percentatge de població infantil amb excés de pes i es configuren noves 
desigualtats a l'entorn d'aquest indicador, relacionades amb la situació d'atur d'algun membre de la família. Al-
hora, s'observen per primera vegada desigualtats en la puntuació del KIDSCREEN (percepció en la qualitat de 
vida) segons el nivell d'estudis de la mare i la situació laboral de la família, probablement com a conseqüència 
d'una exposició continuada a l'estrès de la crisi per part de la població més vulnerable. 

Finalment, quant a la utilització dels serveis sanitaris, es confirma la reducció de la freqüentació als professio-
nals especialistes, i concretament de l'odontologia, per part de la població infantil, si bé es mantenen respecte 
del 2006 els valors significativament més elevats de visites entre la població infantil que disposa de doble co-
bertura sanitària (pública i privada). 

La literatura especialitzada considera l'augment de les desigualtats en salut infantil com un predictor de l'empit-
jorament de la salut en la població adulta futura si no es posen en marxa les mesures necessàries per escurçar 
el temps i la gravetat d'exposició a la crisi econòmica. 

2.2.4.2. CONSUM DE TABAC I ALCOHOL 

Una vegada més, les dades de l'ESCA i l'Informe 2011 de l'Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies 64

D'acord amb l'ESCA 2012, el 28,5% de les persones de 15 anys i més és fumadora (el 34,2% dels homes i el 
22,9% de les dones). Aquests resultats no han variat gaire en comparació amb els obtinguts a través de l'ESCA 
2006, 2010 o 2011. Això no significa que no hi hagi hagut canvis importants en les característiques i la composi-
ció de la població fumadora: el consum de tabac mostra una tendència decreixent entre els homes, que s’ha vist 
contrarestada per l’increment del tabaquisme entre les dones. Les dades obtingudes a Catalunya mostren una 
reducció molt important del tabaquisme entre els/les professionals de la medicina i reduccions significatives en-
tre els farmacèutics i farmacèutiques, les persones diplomades en infermeria i el professorat d’educació primària 
i secundària.

 
reforcen les tendències generals reportades en edicions anteriors d’aquesta Memòria a l'entorn del consum de 
tabac i alcohol a Catalunya, a Espanya i a molts països europeus. Més concretament, s'observa un esgotament 
dels marges de millora pel que fa a l'hàbit tabàquic i una evolució negativa quant al consum d'alcohol associat a 
conductes de risc. 

65

Els homes continuen mostrant prevalences de tabaquisme més elevades que les dones en tots els trams d'edat, 
amb percentatges molt propers entre els 15 i els 24 anys d'edat. Al mateix temps, el percentatge d'homes fuma-
dors és més elevat en les classes socials més desafavorides, mentre que en el cas de les dones el consum de ta-
bac és força similar independentment de l'estrat socioeconòmic. 

 

Quant a l'abandonament de l'hàbit tabàquic, la tendència a mig termini és favorable: la taxa d'abandonament en 
la població de 15 anys i més (persones exfumadores / [persones exfumadores + persones fumadores] x 100) ha 
passat del 39,4% l'any 2002 al 40% el 2011 i al 43,4% el 2012.  

S'ha de destacar igualment que el 13,8% dels homes entrevistats i el 10,9% de les dones entrevistades declaren 
estar exposats al fum del tabac en el seu lloc de treball, i que el 18,2% dels i les menors conviuen amb alguna 
persona que fuma dins de la llar.  

Pel que fa al consum d''alcohol, diferents informacions mostren canvis qualitatius en l’evolució dels patrons de 
consum de begudes alcohòliques. En aquest sentit, els consumidors i les consumidores joves tendeixen a associ-

                                                           
64 Informe 2011. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, 2011. Con-
sulta març 2014. 
65 Vegeu El consum de drogues a Catalunya. Canal Salut. Consulta març de 2014. 
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ar l'alcohol al temps de lleure, de vegades buscant la intoxicació. L'ESCA 2012 reporta que el 3,9% de la població 
de 15 anys i més fa un consum de risc d'alcohol (el 6% dels homes i l'1,7% de les dones) i que les prevalences 
més elevades es donen en els homes de 25 a 34 anys d'edat (el 13,2%) i en les dones de 15 a 24 anys d'edat (el 
4,5%).  

En termes de desigualtats en salut, les dades posen de manifest que el consum de risc d'alcohol és més elevat en 
les dones de classe alta i amb estudis universitaris i en els homes de classe mitjana i amb estudis secundaris. 

2.2.4.3. ALTRES DROGUES 

En edicions anteriors de la Memòria s'han presentat i comentat les dades més rellevants relacionades amb el 
consum de les drogues no institucionalitzades a Espanya, però no sempre ha estat possible fer això per al conjunt 
de Catalunya. L'Observatori de Nous Consums de Drogues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona no ha publi-
cat cap més informe des de l'any 2009 i l'Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies elabora informes a 
partir d'enquestes que ofereixen resultats amb una precisió acceptable per al conjunt de l'Estat, però no per a les 
CA, llevat de les prevalences d'alcohol, tabac i cànnabis. 

Durant l'elaboració d'aquesta Memòria no es disposa de dades actualitzades en l'àmbit català que permetin con-
trastar les tendències observades en el conjunt de l'Estat quant a consum de drogues no institucionalitzades. 
Tanmateix, pot resultar d'interès conèixer la situació actual que es desprèn del Programa d'enquestes domiciliàri-
es sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES), atès que compta amb dades sobre prevalences, pautes de con-
sum, perfils, percepcions socials i mesures de nou enquestes realitzades entre els anys 1995 i 2011.66

L'any 2011 les substàncies psicoactives de comerç il·legal amb una prevalença de consum més elevada alguna 
vegada a la vida en la població espanyola de 15 a 64 anys d'edat són el cànnabis (el 27,4%) i la cocaïna en pols 
(el 8,8%). Aquests nivells es contrauen fins al 9,6% i el 2,2%, respectivament, si es considera la prevalença dels 
consums en els últims dotze mesos, que també baixa en comparació amb l'any 2009 en ambdues drogues. 

 

Segueix en importància l'èxtasi, tot i que el seu consum descendeix de forma generalitzada, sobretot en el tram 
temporal experimental (alguna vegada a la vida), que és el més freqüent en aquesta substància psicoactiva. Les 
amfetamines i els al·lucinògens també presenten un consum fonamentalment experimental i a la baixa. 

L'evolució més destacable en comparació amb els anys anteriors es dóna en els tranquil·litzants, el consum dels 
quals -amb o sense recepta- experimenta un increment substancial en tots els indicadors temporals considerats 
(“alguna vegada a la vida”, “últims dotze mesos”, “últims trenta dies”, “tots els dies en els trenta dies previs”). Ai-
xí, el 17,1% de la població ha consumit tranquil·litzants alguna vegada a la vida (6,1 punts percentuals més que al 
2009) i el 9,8% ho ha fet en els últims dotze mesos (4,3 punts percentuals més que al 2009). 

El consum de tranquil·litzants supera per primera vegada la prevalença del consum de cànnabis en els últims dot-
ze mesos, i són la tercera substància psicoactiva més consumida en aquest tram temporal per darrere de l'alco-
hol i el tabac. Tanmateix, el cànnabis és manté com la droga de comerç il·legal més consumida en la població de 
15 a 64 anys d'edat, sobretot diàriament més que no pas experimentalment (alguna vegada a la vida). D'acord 
amb dades de l'Informe 2009 de l'Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies, Catalunya es posicionava 
al capdavant del consum de cànnabis a Espanya. 

Quant a la diferenciació dels consums segons el sexe de les persones, les substàncies psicoactives estan més es-
teses en els homes que en les dones, llevat dels hipnosedants (engloben els tranquil·litzants i els somnífers), el 
consum dels quals per part de les dones en els últims dotze mesos (el 15,3%) és el doble que el dels homes (el 
7,6%).  

Pel que fa a l'edat, el consum de drogues de comerç il·legal en els últims dotze mesos està més estès en les per-
sones de 15 a 34 anys. La única excepció es troba en els somnífers i tranquil·litzants, amb una prevalença més 
elevada en les persones de 35 a 64 anys d'edat. Amb l'excepció dels hipnosedants, la prevalença del consum de 

                                                           
66 Vegeu Informe nacional 2012 (dades del 2011) al OEDT por el Punto Focal Nacional Reitox. España: evolución, tendencias y cuestiones 
particulares. Madrid: : Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues, 2013. Consulta 
març 2014.  
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drogues en els últims dotze mesos no s'ha incrementat entre els anys 2009 i 2011 en les persones joves de 15 a 
35 anys d'edat.67

Anàlisi del canvi en les pautes de consum de la població drogodependent

 

68

En aquest estudi s'analitzen els canvis en els models de consum de la població drogodependent, les causes 
d'aquests canvis, el perfil de les persones que han variat el seu comportament i les possibles conseqüències de 
tot plegat. 

 

L'aproximació a l'objecte d'estudi es fa mitjançant l'aplicació de tècniques qualitatives d'investigació com l'en-
trevista en profunditat amb la població consumidora, entrevistes amb persones expertes en addiccions i tres 
grups de discussió amb professionals de la xarxa de drogodependències. 

Les conclusions de l'estudi emfasitzen la importància que té analitzar les drogodependències com un fenomen 
social, a més del seu caràcter purament mèdic o clínic. Així, les drogues són un element ambivalent a la socie-
tat moderna, on es configura el concepte de drogodependència com a problema social en funció no només de 
l'impacte de les substàncies en la salut individual i pública sinó també d'interessos econòmics i socials. 

Un exemple d'això ho constitueix la importància mediàtica que actualment es dóna al consum d'alcohol en la 
població jove, fet que l'estudi també relaciona amb l'ocupació d'espais públics, el consum de begudes barates 
en llocs aliens als locals d'oci i l'ocultació interessada d'un fet veritablement alarmant: el consum elevat d'alco-
hol a la societat espanyola al marge de l'edat i altres variables socieconòmiques. 

L'estudi diferencia entre el consum recreatiu i el consum problemàtic en base als discursos socials i a partir 
d'aquí explica les transformacions en el consum recreatiu entre els anys 80, per transgredir les normes socials, 
i els anys 90, per buscar diversió i inhibició. En el context actual de crisi econòmica s'apunten dues tendències 
quant al consum recreatiu: d'una banda, l'abandonament per part d'algunes persones consumidores davant la 
pèrdua de poder adquisitiu i, de l'altra, l'increment del nombre de persones traficants de substàncies amb vista 
a l'obtenció de beneficis que les permeti mantenir el consum.  

Al mateix temps, s'indica una possible substitució de substàncies per altres que siguin més accessible i bara-
tes, i una qualitat pitjor de les drogues. Motivat per la crisi econòmica, també es recull un canvi addicional en-
globat en el consum problemàtic: el canvi de via d'administració de la substància per tal de fer-la més impac-
tant (via intravenosa). 

Alhora, en el context actual apareixen les noves drogues o drogues emergents, que no són una realitat fàcil-
ment palpable, però que es mouen amb rapidesa degut a la seva comercialització a través d'Internet, amb des-
coneixement dels efectes que poden generar. Aquestes drogues són transversals quant al model de consum 
(recreatiu i desestructurat) i poden servir com a substituts econòmics de substàncies tradicionals. 

S'apunten nous models de consums com els opiacis domèstics, els ansiolítics i l'addicció a les noves tecnologi-
es, així com dos perfils  en ascens de persones consumidores relacionats amb les migracions (el de les perso-
nes originàries de l'est d'Europa que consumeixen heroïna) i la crisi econòmica (el de les persones sense ocu-
pació que omplen el seu temps bevent als bars i/o jugant amb màquines recreatives). 

Finalment, quant al gènere, s'indica que tot i l'existència de determinades pautes de consum tradicionals, les 
dones joves estan adoptant els models generals de consum tot igualant progressivament els homes joves en 
aquest context de lleure. 

2.2.4.4. SINISTRALITAT A LA XARXA VIÀRIA 

Catalunya va assolir amb escreix l'objectiu de la Unió Europea (UE) fixat en el Llibre blanc del transport de la Com-
unitat Europea (CE), de reduir l'any 2010 el nombre de persones mortes a la xarxa viària a la meitat respecte de 
l'any 2000. En l'actualitat, Europa s'ha fixat el mateix objectiu per a l'any 2020, de reducció de la mortalitat al 

                                                           
67 No es comenten les dades sobre el consum de l'heroïna ni de les drogues emergents. Pel que fa a l'heroïna, les prevalences baixes que re-
porta l'EDADES representen un obstacle per conèixer adequadament els patrons de consum d'aquesta droga associada a espais i dinàmiques 
socioeconòmiques insuficientment representades en aquest tipus d'aproximacions quantitatives. Quant a les drogues emergents, a l'Informe 
nacional 2012 de la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues (2013), s'afirma que les característiques fenomenològiques d'a-
questes drogues i la seva difusió i coneixement a través d'Internet i les xarxes socials mereixen un estudi més detallat. 
68 Resum de l'estudi Fundación Atenea. Análisis del cambio en las pautas de consumo de población drogodependiente. Madrid: Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 2013. Consulta març de 2014. 
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50% respecte del 2010. El Pla de seguretat viària (PSV) 2011-201369

Tot i la reducció del nombre de persones mortes a trenta dies (de 352 a 336), el 2012 ha registrat per primera 
vegada en anys un repunt en el nombre de víctimes generals a Catalunya (persones mortes o ferides greus) (de 
30.772 a 31.904) i en l'evolució dels índexs d'accidentalitat.

 és el primer instrument per anar assolint 
progressivament aquest objectiu, però tal com afirma el Servei Català del Trànsit, "si volem aspirar a les xifres que 
ens marca la UE, haurem de fer un esforç ingent i compartit per tal de reduir els 336 morts a trenta dies registrats 
l'any passat a 190 (o menys) en un termini de set anys".  

70

Les dades disponibles també posen de relleu l'increment que s'ha donat tant en el nombre d'accidents amb vícti-
mes per cada 100.000 habitants, que passa de 25 l'any 2011 a 26 l'any 2012, com en el nombre d'accidents 
amb víctimes per cada 100.000 vehicles, que passa de 35 l'any 2011 a 37 l'any 2012. 

 En aquest sentit, s'han registrat 23.368 accidents 
de trànsit amb víctimes  (el 2,6% més que l'any anterior). Del total de víctimes en zones interurbanes i urbanes 
(11.082 i 20.822, respectivament), la immensa majoria correspon a persones ferides (el 98,2 i el 99,6%, respec-
tivament).  

Aquests resultats representen un canvi respecte de la tendència cap a la millora de la sinistralitat a la xarxa viària 
catalana malgrat els esforços que s'han dedicat al llarg dels últims anys i l'evolució positiva de la valoració subjec-
tiva del risc pel que fa a l'ús de sistemes de seguretat passiva (casc en ciclomotors i motocicletes i cinturó de se-
guretat i sistemes de retenció infantil en vehicles lleugers). Encara queda molt per fer, però, en matèria de pre-
venció de la conducció sota els efectes de l'alcohol, les drogues i els fàrmacs: de cada deu persones conductores 
mortes en accidents de trànsit, gairebé cada any més de quatre havien consumit algun tipus de substància (alco-
hol, drogues i/o psicofàrmacs), i la tendència és creixent entre els anys 2010 (32,5%) i el 2012 (36,8%).  

D'altra banda, continua baixant la velocitat mitjana segons tipus de vies (autopista, autovia i carretera), llevat dels 
accessos a Barcelona, on hi ha hagut un increment com a conseqüència dels canvis introduïts en els límits de ve-
locitat, però el nombre de vehicles que supera el límit de velocitat en autopista s'incrementa en termes percentu-
als i passa del 33,1% al 42% entre el 2011 i el 2012. 

Entre els aspectes tradicionalment més negatius cal fer referència novament a la sinistralitat relacionada amb 
l'ús de la bicicleta i la motocicleta. En les zones interurbanes augmenta el nombre de persones mortes i ferides 
greus que anaven en bicicleta (de 53 a 62) i, sobretot, en motocicleta (de 255 a 305). En les zones urbanes, s'es-
tabilitza pràcticament la sinistralitat de la bicicleta (64 l'any 2011 vs. 63 l'any 2012), però s'incrementa la de la 
motocicleta (326 l'any 2011 vs. 370 l'any 2012). Contràriament, la sinistralitat del ciclomotor s'està reduint pro-
gressivament des de fa almenys set anys. 

Des del punt de vista de les persones implicades en accidents greus, un aspecte recurrent negatiu és el de les 
persones vianants que moren o resulten ferides greus per accident: si bé és veritat que hi ha hagut menys sinis-
tralitat en aquest sentit en les zones urbanes (de 422 a 388 casos), les xifres són d'entrada molt elevades i l'evo-
lució 2011-2012 ha estat negativa en les zones interurbanes (de 46 a 51). El nombre d'atropellaments, que havi-
en guanyat protagonisme en els últims anys, s'ha reduït el 2012 respecte de l'any anterior (433 vs. 386). 

Finalment, s'ha de posar de relleu que Catalunya continua posicionant-se al capdavant de la Unió Europea en 
l'àmbit de la seguretat viària, juntament amb països com Finlàndia, Malta, Alemanya, Irlanda i Dinamarca, però 
encara lluny de referents de primer ordre com els Països Baixos, el Regne Unit i, particularment, Suècia. 

2.3. EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA: RECURSOS I ACTIVITATS 

Una lectura longitudinal de les dades sobre els recursos i l'activitat del sistema sanitari de Catalunya permet ob-
servar la consolidació del canvi de tendència del creixement al decreixement que es produeix entre els anys 2008 
i 2011, així com la desacceleració, ni que sigui temporal i parcial, del ritme de les retallades de determinats re-
cursos i infraestructures durant l'any 2012, el darrer de la sèrie actualitzada disponible en el moment d'elaboració 
d'aquesta Memòria. Tot i això, els recursos dels diferents nivells assistencials continuen experimentant reducci-

                                                           
69 Pla de seguretat viària 2011-2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Servei Català del Trànsit, 2011. Consulta febrer del 2014. 
70 Anuari estadístic d'accidents de trànsit a Catalunya 2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Servei Català del Trànsit, 2013. Consulta 
febrer del 2014. 
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ons i, en el millor dels casos, una certa estabilitat, llevat d'algunes excepcions relacionades amb les atencions 
domiciliàries o la salut mental de la població, sobretot la infantil i juvenil. 

A l'atenció primària es constata per quart any consecutiu una regressió quant a la programació de visites i fre-
qüentació als equips d’atenció primària (EAP); a l'atenció hospitalària s’incrementa el nombre i la taxa de llits, de-
cau progressivament el percentatge de contactes finançats pel CatSalut, i es redueix l’activitat d'urgències, fins a 
nivells equiparables als de l'any 2003 en aquest darrer cas; a l'atenció sociosanitària s'intensifica l'ús dels recur-
sos i les infraestructures -com a la resta de nivells- particularment degut a les fortes pressions demogràfiques; a 
l’atenció en salut mental s’intensifica l’ús d’alguns recursos, alhora que s’incrementen els adreçats a la població 
infantil i jove; quant a l’atenció a les drogodependències disminueixen les desintoxicacions en el seu conjunt i 
s'incrementa lleugerament el nombre de visites, però no es recuperen els nivells assistencials anteriors; final-
ment, les llistes d'espera de procediments quirúrgics garantits es van dilatant progressivament. Més enllà d'això, 
s'observa un moviment lent, però sostingut en termes generals de l'atenció amb internament a l'atenció ambula-
tòria i d'aquesta a l'atenció domiciliària, tal com succeeix en altres països del nostre entorn. 

2.3.1. ATENCIÓ PRIMÀRIA 

A l’atenció primària,71

En primer lloc, creix en dues unitats el nombre d’EAP a Catalunya entre el 2011 i el 2012 (367 vs. 369, respecti-
vament) després de dos anys consecutius d’estancament. Aquest increment es concentra a Sant Cugat del Vallès, 
on a mitjans del 2012 es produeix un desdoblament en tres EAP de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) gestionada per la 
Mútua de Terrassa. En segon lloc, creix –tot i que molt moderadament- la dotació de professionals per 10.000 
persones, però cal tenir present que les dades poblacionals de referència del CatSalut provenen del Registre Cen-
tral de Persones Assegurades (RCA) i que aquest Registre ha experimentat una pèrdua d’efectius del 0,45% entre 
el 2010 i el 2011 i del 0,15% entre el 2011 i el 2012. Les dues darreres edicions de la Memòria del CatSalut no 
proporcionen dades sobre els assistents i les assistentes socials. 

 les dades disponibles sobre recursos posen de manifest una sèrie de canvis que cal inter-
pretar.  

TAULA V-3.  Recursos en l’atenció primària. Catalunya, 2009-2012 

Atenció primària 2010 2011 2012 % variació           
2011-2012 

EAP (1) 367 367 369 0,5 

Metges/esses 7,9 7,9 8,1 2,5 

Infermers/eres 7,0 6,9 7,0 1,4 

Assistents/es socials 0,3  -  -  - 
Unitats: les freqüències estan expressades en nombres absoluts (EAP) i en forma de taxa de 10.000 persones (professionals). 
Nota: la categoria "metges/esses" inclou els metges i les metgesses generals, els/les pediatres i els odontòlegs i odontòlogues. El criteri de 
sol·licitud de dades a les entitats proveïdores va canviar l'any 2011, quan es va passar de recollir el nombre d'equivalents de llocs de treball de 
36 hores setmanals de cada EAP a recollir el nombre d'hores anuals contractades de cada categoria professional en cada EAP, calculant pos-
teriorment els equivalents. Els llocs de treball estan ponderats segons la dedicació horària de les jornades laborals, les qual equivalen a 36 
hores setmanals. 
(1) Equip d’atenció primària. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria del CatSalut 2012. Barcelona: Departament de Salut, 2013 i de Memòria socioe-
conòmica i laboral de Catalunya 2012. Barcelona: CTESC, 2013. 

Quant a l'activitat a l'atenció primària, les dades disponibles confirmen per quart any consecutiu el canvi de ten-
dència a la baixa iniciat l'any 2009, moment en què es van registrar 51.127.045 visites als EAP de Catalunya i la 
freqüentació era de 6,9. L'any 2012 es programen un milió i mig de visites menys que l'any anterior i, per tant, el 
nombre de visites disminueix el 3,4% (6.242.506 menys, o el 12% menys, si es compara amb el 2009). La fre-
qüentació als EAP també baixa per quart any consecutiu i se situa en 6,2 visites de mitjana per persona i any. 

                                                           
71 L'atenció primària és el primer nivell d'accés de les persones a l'assistència sanitària i es presta principalment en els centres d'atenció pri-
mària (CAP) o bé en els consultoris locals en el cas de les poblacions petites. Els CAP i els consultoris estan organitzats territorialment en àre-
es bàsiques de salut (ABS), les quals tenen assignat un equip d'atenció primària (EAP) amb professionals de l'assistència sanitària i no sanità-
ria. 
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Contràriament, els percentatges de visites que generen sol·licituds d'anàlisis clíniques, proves de diagnosi per la 
imatge i interconsultes (derivacions cap a altres professionals de la salut) s'incrementen respecte de l'any anteri-
or, fet que podria estar relacionat amb un accés més selectiu per motius de salut de les persones als CAP, així 
com amb l'evolució de les necessitats lligades a factors demogràfics (envelliment de la població). En aquest sen-
tit, és sobretot destacable l'augment del percentatge de les visites mèdiques amb sol·licitud d'interconsulta, tant 
en termes relatius (del 8,7 al 9,8%) com absoluts (+234.025 unitats).  

TAULA V-4.  Activitat en l'atenció primària. Catalunya, 2010-2012 

Atenció primària 2010 2011 2012 % variació    
2011-2012 

Visites als EAP (1) 48.339.450 46.479.608 44.884.529 -3,4 

Freqüentació als EAP 6,5 6,3 6,2 -1,6 

Sol·licituds d'anàlisis clíniques 10,7 11,0 11,2 1,8 

Sol·licituds de diagnòstic per la imatge 4,2 4,1 4,7 14,6 

Sol·licituds d'interconsulta 6,0 8,7 9,8 12,6 
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). 
(1) Equip d’atenció primària. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2012. Barcelona: Departament de Salut, 2013 i de Memòria socioeco-
nòmica i laboral de Catalunya 2012. Barcelona: CTESC, 2013. 

El pes relatiu de les entitats proveïdores amb participació privada de serveis d'atenció primària s'ha incrementat 
mig punt a Catalunya respecte de l'any anterior (9,5% vs. 10%) a través de la posada en funcionament dels dos 
EAP nous mencionats anteriorment. 

2.3.2. ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 

En relació amb l'atenció hospitalària,72

La taxa de llits hospitalaris s'incrementa moderadament i se situa en 17,6 llits per 10.000 persones l'any 2012 
coincidint amb la pèrdua de població assegurada, però també amb l'increment real en el nombre de llits instal·lats 
(13.167 vs. 13.357). La contenció de la despesa sanitària pública i la introducció de millores tecnològiques que 
permeten explicar la tendència general d'aquest indicador en els últims anys també s'ha de contrastar amb la 
pressió que exerceix l'envelliment progressiu de la població sobre el sistema sanitari.  

 l'any 2012 s'observa una certa estabilitat en els indicadors disponibles 
sobre recursos que contrasta amb l'evolució negativa del període immediatament anterior. El nombre de centres 
proveïdors del SISCAT, de centres amb consulta externa, amb urgències i amb cirurgia menor ambulatòria (CmA) 
no presenta canvis respecte del 2011. Tanmateix, el nombre de centres amb hospital de dia experimenta per 
quart any consecutiu una nova baixa, i passa de 59 a 58.  

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

TAULA V-5.  Recursos en l'atenció hospitalària. Catalunya, 2010-2012 

Atenció hospitalària 2010 2011 2012 % variació           
2011-2012 

Centres SISCAT (1) 64 63 63 0,0 

Llits hospitalaris (SISCAT) (1) 18,4 17,3 17,6 1,7 

Centres amb consulta externa 63 63 63 0,0 

                                                           
72 L'atenció hospitalària és el segon nivell d'atenció sanitària i s'ofereix a través de la xarxa de centres proveïdors del sistema sanitari integral 
d'utilització pública (SISCAT) que contracta el CatSalut per a la prestació de serveis. 
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Centres amb urgències 57 56 56 0,0 

Centres amb hospital de dia 60 59 58 -1,7 

Centres amb CmA (2) 60 60 60 0,0 
Unitats: les freqüències estan expressades en nombres absoluts (centres) i en forma de taxa per 10.000 persones (llits). 
Nota: la taxa de llits d'agut s'ha calculat sobre la base de la població total de referència del CatSalut per a l'any 2012 (7.601.813 persones 
assegurades). 
(1) Sistema sanitari integral d'utilització pública. 
(2) Cirurgia menor ambulatòria. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2012. Barcelona: Departament de Salut, 2013 i de Memòria socioeco-
nòmica i laboral de Catalunya 2012. Barcelona: CTESC, 2013. 

Malgrat la pèrdua progressiva del pes que té el llit hospitalari com a indicador de la dimensió i la capacitat resolu-
tiva del sistema sanitari,73 s'ha de destacar el fet que l'any 2011 la taxa global de llits hospitalaris (centres públics 
i privats) de Catalunya se situa per sota de la dels països de l'OCDE i de la recomanació de l'OMS (44,4 llits per 
10.000 persones vs. 50 i 80, respectivament).74

L'any 2012, el nombre de contactes d'hospitalització convencional (HC) i d'intervencions de CMA finançada pel 
CatSalut no presenta canvis rellevants respecte de l'any anterior. Aquesta constatació es produeix després d'un 
període de tres anys amb algunes davallades importants. Dit això, val a destacar que el percentatge de contactes 
finançats pel CatSalut l'any 2012 (el 75,1%) és inferior al de l'any anterior (el 75,5%) i al del 2010 (el 77,1%). 

 

Addicionalment, la taxa bruta d'hospitalització es recupera lleugerament fins als 95,2 per mil contactes de perso-
nes residents malaltes a Catalunya. 

Quant a la consulta externa, el procés d'integració funcional dels centres hospitalaris i els CAP II en un únic nivell 
assistencial està al darrera de l'increment sostingut de l'activitat en els centres d'aguts del SISCAT en detriment 
de la dels CAP II. La intensitat d'aquestes tendències oposades, però, s'ha anat suavitzant al llarg de l'últim any 
(del +0,9% al +0,1% en els centres hospitalaris, i del -42,4% al -32% en els CAP II). 

Pel que fa als hospitals de dia (dispositius que presten atenció mèdica o d'infermeria en un mateix dia), s'incre-
menta el nombre de sessions en línia de continuïtat amb l'extensió d'aquest tipus d'atenció a altres malalties. 
Contràriament, les intervencions de CmA (procediments en què no es preveu la necessitat de reanimació ni d'ob-
servació postquirúrgica) es mantenen pràcticament estables després d'un període de creixement. I, una vegada 
més, les mesures de contenció i racionalització de les urgències hospitalàries retrotreuen l'indicador d'activitat 
fins a nivells inferiors als de l'any 2003, quan es van registrar 3.304.534 urgències hospitalàries). 

TAULA V-6.  Activitat en l'atenció hospitalària. Catalunya, 2010-2012 

Atenció hospitalària 2010 2011 2012 % variació    
2011-2012 

Contactes d'hospitalització convencional i d'intervenci-
ons de CMA (1) 755.126 724.752 723.752 -0,1 

Taxa bruta d'hospitalització 97,4 94,0 95,2 1,3 

Primeres visites en consultes externes hospitalàries en 
centres del SISCAT (2) 3.667.618 3.700.484 3.739.053 1,0 

Visites en consultes externes hospitalàries en CAP II 1.293.240 745.065 505.903 -32,1 

Sessions d'hospital de dia 820.526 820.278 847.935 3,4 

Intervencions de CmA (3) 299.057 303.797 300.233 -1,2 

                                                           
73 Vegeu: Memòria del CatSalut 2012. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2013, p. 100. 
74 La taxa global de llits hospitalaris per a Catalunya s'ha calculat a partir de la informació publicada al Catálogo Nacional de Hospitales 2011: 
actualizado a 31 de diciembre de 2010. Madrid: Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, 2011 (referència de llits per CA) i Memòria del 
CatSalut 2011. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2012 (referència poblacional del RCA). El Catàleg nacional d'hospitals engloba les 
dades referents als llits instal·lats (incloent-hi les incubadores) en disposició de ser utilitzats, encara que una part no ho estigui, de tots els 
centres sanitaris que estan autoritzats per actuar sota la denominació genèrica d'"hospital" (centres amb internament). La taxa de llits hospita-
laris per a l'OCDE apareix publicada a Health at a glance 2013. OECD Publishing, 2013. 

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Coneix_CatSalut/memories_activitat/memories_catsalut/2012/memoria_catsalut2012_integra.pdf�
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/docs/CNH2011.pdf�
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/docs/CNH2011.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Coneix_CatSalut/memories_activitat/memories_catsalut/2011/memoria_catsalut2011.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Coneix_CatSalut/memories_activitat/memories_catsalut/2011/memoria_catsalut2011.pdf�
http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf�
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Urgències ateses 3.388.098 3.314.181 3.243.778 -2,1 
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, independentment de si es produeixen en centres hospitalaris públics o privats amb serveis concertats. 
L'hospitalització convencional i la CMA s'analitzen conjuntament perquè els procediments de CMA poden requerir un ingrés hospitalari. La taxa 
bruta d'hospitalització es basa en el nombres de contactes finançats pel CatSalut per regió sanitària (RS) de residència, mentre que el nombre 
de contactes inclou també els de les persones amb residència no específica o fora de Catalunya. L'activitat de consulta externa està constituï-
da per les visites a diverses especialitats mèdiques finançades pel CatSalut als hospitals d'aguts i per les visites als CAP II. 
(1) Cirurgia major ambulatòria. 
(2) Sistema sanitari integral d'utilització pública. 
(3) Cirurgia menor ambulatòria. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2012. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2013 i de Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012. Barcelona: CTESC, 2013. 

2.3.3. ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 

Dins l'àmbit de l'atenció sociosanitària75

Allò més rellevant des del punt de vista dels indicadors disponibles sobre recursos és la constatació d'una ten-
dència consolidada a la baixa quant al nombre de llits d'hospitalització disponibles per 10.000 persones grans. 
Una vegada més, la reducció de la ràtio de llits de llarga durada (rehabilitació, profilaxi de complicacions i tracta-
ment de malalties cròniques de llarga evolució) no s'ha vist compensada per l'evolució dels llits de mitjana durada 
(recuperació funcional -convalescència- o tractament de malalties en fase terminal), els quals romanen estables 
en termes absoluts, però disminueixen lleugerament en termes relatius. 

 amb internament, l'any 2012 el nombre total de centres disminueix en 
dues unitats (desapareix de la llista la Unitat de Cures Pal·liatives de Barcelona i la Clínica Provença de Barcelo-
na). L'evolució estadística posaria sobre la taula una pèrdua aparent de cinc unitats, tres de les quals, però, cor-
responen a fusions de centres ja existents en nous consorcis (Consorci Sanitari del Garraf, Consorci Sanitari de 
Terrassa i Parc de Salut Mar). 

A diferència del 2011, quan la dotació de llits sociosanitaris públics es va incrementar en 52 unitats, l'any 2012 
es perden 256. Aquest fet, sumat al creixement demogràfic de les persones de 65 anys i més i a l'increment del 
nombre d'episodis assistencials, té com a conseqüència una intensificació en l'ús dels recursos: el volum d'activi-
tat sociosanitària amb internament76

TAULA V-7.  Recursos en l'atenció sociosanitària. Catalunya, 2010-2012 

 experimenta un increment notable respecte del 2011 i el temps mitjà d'es-
tada disminueix de 206 dies a 174,9 en el cas dels pacients de llarga durada, de 44,7 a 41,4 dies en el cas dels 
convalescents i de 18,4 a 16,7 en els de cures pal·liatives. 

Atenció sociosanitària 2010 2011 2012 % variació           
2011-2012 

Internament         

Centres sociosanitaris 96 98 93 -5,1 

Llits sociosanitaris 72,6 71,5 68,2 -4,6 

    Llarga durada 45,5 44,8 41,9 -6,5 

    Mitjana durada 27,0 26,8 26,3 -1,9 

       Convalescència 18,6 18,1 17,8 -1,7 

       Cures pal·liatives 3,1 3,1 3,0 -3,2 

                                                           
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 convalescència, cures pal·liatives o polivalents dels hospitals d'aguts o psiquiàtrics mo-
nogràfics) o bé mitjançant un conjunt de dispositius alternatius a l'internament (atenció ambulatòria dels hospitals de dia sociosanitaris, aten-
ció domiciliària dels programes d'atenció domiciliària - equips de suport (PADES) i dels equips de teràpia en atenció directa ambulatòria (ETO-
DA), i atenció de les unitats funcionals interdisciplinàries (UFISS) i els equips d'avaluació integral ambulatòria (EAIA). 
76 L'any 2012, el Registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades dels Recursos Sociosanitaris (CMBD-RSS) ha rebut informació de l'activitat prove-
ïda pel 98% d'aquests recursos. L'any 2011, el percentatge de notificació d'informació també va ser del 98% dels centres sociosanitaris que 
existien en aquell moment. 
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       Polivalent 5,3 5,6 5,6 0,0 

Alternatives a l'internament         

Unitats d'hospital de dia sociosanitari 73 72 73 1,4 

Places d'hospital de dia sociosanitari 16,0 16,1 15,8 -1,9 

PADES (1) 95 98 100 2,0 

ETODA (2) 6 6 6 0,0 

UFISS (3) 64 64 64 0,0 

    Geriatria 30 31 31 0,0 

    Cures pal·liatives 23 23 23 0,0 

    Mixta 11 10 10 0,0 

EAIA (4) 73 81 80 -1,2 

    Trastorns cognitius 25 32 32 0,0 

    Geriatria 27 28 27 -3,6 

    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 persones de 65 anys i més (llits i 
places). 
Nota: la taxa de llits sociosanitaris i les places d'hospital de dia sociosanitaris s'han calculat sobre la base del nombre de persones de 65 anys 
i més que hi havia a Catalunya a cadascun dels anys de referència segons dades d'Idescat (Padró continu). Les dades sobre les unitats de mit-
jana durada convalescent també inclouen les unitats de mitjana durada psicogeriàtrica per a persones malaltes d'Alzheimer i altres demènci-
es. S'han considerat com a EIAA de trastorns cognitius cinc unitats que encara es contracten com a UFISS de trastorns cognitius. 
(1) Programes d'atenció domiciliària - equips de suport. 
(2) Equips de teràpia en atenció directa ambulatòria. 
(3) Unitats funcionals interdisciplinàries. 
(4) Equips d'avaluació integral ambulatòria. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2012. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2013 i de Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012. Barcelona: CTESC, 2013. 

Dins l'àmbit de l'atenció sociosanitària basada en el no-internament i la proximitat, les dades posen de manifest 
la tendència a la baixa quant a la disponibilitat de places d'hospital de dia per 10.000 persones grans. Aquest re-
sultat s'explica per l'augment del pes relatiu de la població de 65 anys i més, atès que el nombre efectiu de pla-
ces s'ha mantingut pràcticament estable (de 2.033 a 2.037). També es constata la desaparició d'un equip d'ava-
luació integral ambulatòria (EAIA), concretament de geriatria, entre el 2011 i el 2012. 

Contràriament, les dades reporten un increment en el nombre de programes d'atenció domiciliària - equips de su-
port (PADES) per quart any consecutiu, i una estabilització de la resta de recursos sociosanitaris: equips de terà-
pia d'observació directa ambulatòria (ETODA), per al tractament de la tuberculosi, i unitats funcionals interdisci-
plinàries sociosanitàries d'àmbit hospitalari (UFISS), per a la valoració de pacients ingressats en hospitals d'aguts 
o psiquiàtrics. 

El volum d'activitat dels recursos sociosanitaris alternatius a l'internament77

TAULA V-8.  Activitat en l'atenció sociosanitària. Catalunya, 2010-2012 

 s'incrementa en totes les seves mo-
dalitats (hospitals de dia sociosantaris, PADES, ETODA i UFISS) i, particularment, a les UFISS geriàtriques. Aquesta 
tendència general, sumada a l'estabilitat dels serveis, porta indefectiblement cap a la intensificació en l'ús dels 
recursos. Així, els temps mitjà d'estada dels episodis disminueix als PADES (de 81,5 a 81,4 dies), als ETODA (de 
237,6 a 195,9), a les UFISS de geriatria (de 11,7 a 10), de cures pal·liatives (de 24 a 16,1) i mixtes (de 9,2 a 5,2). 
Finalment, l'activitat dels EAIA no consta a la Memòria del CatSalut. 

Atenció sociosanitària 2010 2011 2012 % variació    
2011-2012 

                                                           
77 Cal tenir present que l'any 2012 millora la notificació al Registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades dels Recursos Sociosanitaris (CMBD-
RSS) per part dels hospitals de dia sociosanitaris i, per tant, augmenta l'activitat informada. 
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Internament         

Episodis assistencials  42.800 44.273 49.435 11,7 

    Episodis llarga durada 13.925 13.532 15.061 11,3 

    Episodis mitjana durada 28.875 30.741 34.374 11,8 

       Episodis convalescència 22.337 22.959 25.953 13,0 

       Episodis cures pal·liatives 6.538 7.782 8.421 8,2 

Alternatives a l'internament         

Episodis hospital de dia sociosanitari 5.503 5.726 6.984 22,0 

Episodis PADES (1) 13.497 14.139 14.467 2,3 

Episodis ETODA (2) 170 176 178 1,1 

Episodis UFISS (3) 25.677 24.619 27.990 13,7 

    Episodis geriatria 14.039 11.541 19.018 64,8 

    Episodis cures pal·liatives 4.805 6.226 6.667 7,1 

    Episodis unitats mixtes 6.833 6.852 2.305 -66,4 
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, els registres d'atenció polivalent es reparteixen entre els serveis de convalescència i els de cures 
pal·liatives segons la tipologia de les persones ateses. Les dades sobre les unitats de mitjana durada convalescent també inclouen les unitats 
de mitjana durada psicogeriàtrica per a persones malaltes d'Alzheimer i altres demències. L'activitat fa referència al nombre d'episodis assis-
tencials, 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 pacients reingressats es comptabilitzen com un nou episodi). En el cas de les  unitats d'internament de cures pal·liatives i de les UFISS, 
només es recull informació retrospectiva dels episodis assistencials dels pacients que han estat donats d'alta pels equips corresponents. L'ac-
tivitat dels EAIA no consta en la informació del Departament de Salut. 
(1) Programes d'atenció domiciliària - equips de suport. 
(2) Equips de teràpia en atenció directa ambulatòria. 
(3) Unitats funcionals interdisciplinàries. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2012. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2013 i de Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012. Barcelona: CTESC, 2013. 

2.3.4. ATENCIÓ EN SALUT MENTAL 

Dins l'àmbit de l'atenció en salut mental78

Pel que fa a l'activitat d'atenció psiquiàtrica amb internament, destaca l'increment del nombre de contactes i, per 
tant, la intensificació de l'activitat, tant en els hospitals psiquiàtrics (el 5,3% més) com en els hospitals generals 
(l'1,4% més). La categoria diagnòstica més freqüent, amb el 36% dels contactes, correspon a l'esquizofrènia i al-
tres trastorns psicòtics, seguida dels trastorns de l'estat d'ànim, amb el 25% dels contactes. 

 amb internament, l'any 2012 es confirma una vegada més la tendència 
a la baixa dels llits hospitalització psiquiàtrica, tant en termes absoluts (de 4.081 a 4.042) com relatius (de 5,4 
per 10.000 persones a 5,3). 

TAULA V-9.  Recursos en l'atenció en salut mental. Catalunya, 2010-2012 

Atenció en salut mental 2010 2011 2012 % variació           
2011-2012 

                                                           
78 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 bàsi-
cament centres d’educació especial. 
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Internament         

Centres d'hospitalització psiquiàtrica 41 40 40 0,0 

Llits d'hospitalització psiquiàtrica 5,6 5,4 5,3 -1,9 

Alternatives a l'internament         

Atenció ambulatòria         

    CSMIJ (1) 50 50 50 0,0 

    CSMA (2) 74 74 74 0,0 

    Consultes perifèriques infantils i juvenils 21 21 21 0,0 

    Consultes perifèriques d'adults 13 13 13 0,0 

Hospitals de dia psiquiàtrics         

    Centres infantils i juvenils 22 23 24 4,3 

    Centres adults 27 27 27 0,0 

    Places infantils i juvenils 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 juvenils 7 7 7 0,0 

    Centres adults 61 61 61 0,0 

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

    Places adults 3,1 3,0 2,9 -3,3 
Unitats: nombres absoluts (centres), taxa per 10.000 persones (llits), taxa per 10.000 persones de fins a 18 anys d'edat (places de centres in-
fantils i juvenils) i taxa per 10.000 persones 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'interna-
ment psiquiàtric (serveis de psiquiatria dels hospitals generals i dels centres sociosanitaris autoritzats). La taxa de llits d'hospitalització psiqui-
àtrica s'ha calculat sobre la base del nombre de persones inscrites en l'RCA a 31 de desembre de l'any anterior a cadascun dels anys de refe-
rència. La taxa de places dels hospitals de dia de salut mental i dels centres de dia de salut mental s'ha calculat sobre la base del nombre de 
persones de fins a 18 anys d'edat (centres infantils i juvenils) i de més de 18 anys d'edat (centres d'adults) que hi havia a Catalunya a cadas-
cun dels anys de referència segons les dades d’Idescat (Padró continu). 
(1) Centres de salut mental infantils i juvenils. 
(2) Centres de salut mental d’adults. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2012. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2013 i de Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012. Barcelona: CTESC, 2013. 

Els recursos d'atenció en salut mental alternatius a l'internament romanen relativament estables per tercer any 
consecutiu, com a mínim. D'entrada, el nombre de centres ambulatoris de salut mental, tant juvenils (CSMIJ) com 
d'adults (CSMA), no experimenta cap canvi, com tampoc el nombre de consultes perifèriques que atenen la po-
blació de zones de menys densitat demogràfica o més difícil accés després dels ajustaments realitzats anys enre-
re.  

Ara bé, en línia de continuïtat amb les dades de l'any anterior, el 2012 es constata de nou una reducció de l'activi-
tat ambulatòria equivalent a l'1,6%, que té a veure amb l'atenció a la població adulta (CSMA) més que no pas amb 
l'atenció a la població jove (CSMIJ), la qual experimenta un increment relatiu del 6% en només un any. La catego-
ria diagnòstica més freqüent dels CSMIJ l'any 2012 és la de "trastorns per dèficit d'atenció, de la conducta i per 
comportament perjudicial" (el 30%), seguida per la de "trastorns d'adaptació" (el 17,6%). En el cas dels CSMA, les 
categories diagnòstiques més freqüents són: "trastorns de l'estat d'ànim" (el 29,9%), seguida per "esquizofrènia i 
altres trastorns psicòtics" (el 17,1%).  

Val a destacar que totes les categories principals de diagnosi de l'atenció amb internament i alternativa a l'inter-
nament incrementen el seu pes relatiu en comparació amb l'any 2011, llevat dels "trastorns d'adaptació" dels 
CSMIJ. 

Finalment, quant als hospitals de dia psiquiàtrics i als centres de dia de salut mental, s'observa que els recursos 
romanen relativament estables, llevat dels centres infantils i juvenils, que tornen a incrementar-se en una unitat, i 
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de les places assignades per a 10.000 persones adultes en els centres de dia de salut mental, que segueixen 
una tendència lleugerament decreixent. La Memòria del CatSalut 2012 no reporta l'activitat d'aquestes modali-
tats hospitalàries d'atenció en salut mental. 

2.3.5. ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES 

L'atenció a les drogodependències a Catalunya comprèn un conjunt de programes i accions recollits fonamental-
ment en el Pla d'actuació en prevenció 2010-2016 i en el Pla director de salut mental i addiccions.  

El Pla d'actuació és un instrument formal i operatiu en relació amb el qual cal destacar el desenvolupament dels 
entorns virtuals per compartir informació amb les persones i amb els/les professionals del sector: Canal Drogues, 
Sistema d'Informació en Prevenció sobre Drogues i Salut Mental, Hemeroteca i programes de prevenció a través 
d'Internet dirigits a la població adolescent i jove. Pel que fa al Pla director, val a dir que continua el procés d'inte-
gració funcional de les xarxes de drogodependències i salut mental. L'any 2012 es traspassen diversos centres 
d'atenció i seguiment ambulatori a les drogodependències (CAS) gestionats per ajuntaments a entitats proveïdo-
res de serveis sanitaris. 

El nombre de visites individuals als CAS s'incrementa el 6,1% en comparació amb el 2011, però no es recuperen 
els nivells assistencials dels anys immediatament anteriors. Al mateix temps, baixa molt notablement el nombre 
de desintoxicacions: l'increment de les hospitalàries (de 744 a 1.052, el 41,4%) no compensa el decrement de 
les ambulatòries (de 8.588 a 5.087, el 40,8%). 

Entre els pacients que han iniciat tractaments l'any 2012, destaca el nombre de persones que tenen problemes 
relacionats amb el consum d'alcohol (el 45,1%), seguit de la cocaïna (el 21,7%), l'heroïna (el 12,6%), el cànnabis 
(el 12,4%) -que avança una posició en el rànquing- i el tabac (el 4,7%) -que en retrocedeix una-. 

TAULA V-10.  Activitat en l'atenció a les drogodependències. Catalunya, 2010-2012 

Atenció a les drogodependències 2010 2011 2012 % variació    
2011-2012 

Visites individuals CAS (1) 458.513 382.284 405.722 6,1 

Desintoxicacions ambulatòries 6.724 8.588 5.087 -40,8 

Desintoxicacions hospitalàries 1.132 744 1.052 41,4 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) Centres d'atenció i seguiment ambulatori a les drogodependències 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades les dades de Memòria del CatSalut 2012. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2013 i de 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012. Barcelona: CTESC, 2013 

2.3.6. DONACIÓ I TRASPLANTAMENT D’ÒRGANS SÒLIDS 

L'any 2013 es duen a terme 847 trasplantaments d'òrgans sòlids a Catalunya, una xifra que representa una dis-
minució global del 2,9% respecte de l'activitat l'any 2012 i del 5% respecte de l'activitat l'any 2011, moment en 
què es va assolir un rècord històric.79

El traumatisme cranioencefàlic (TCE) continua la seva tendència a la baixa entre les causes de mort de les perso-
nes donants com a resultat de la millora general de la sinistralitat a la xarxa viària en els últims deu anys. Val a dir 
que les campanyes de sensibilització i altres mesures de conscienciació a familiars també poden incidir sobre 
l'activitat de donació i trasplantament. Entre els anys 2012 i 2013 s'observa certa estabilitat en el percentatge de 
negatives familiars a la donació (15,5% vs. 17,9%), després de l'increment que es va produir en comparació amb 
el 2011 (15,5%). 

 El nombre de persones donants cadàver vàlids passa de 228 a 207 i es re-
dueix per segon any consecutiu. Tot i així, Catalunya i el conjunt de l'Estat continuen mantenint dues de les taxes 
per milió de població (pmp) de donació de cadàvers més elevades del món.  

                                                           
79 Activitat de donació i trasplantament d'òrgans i teixits a Catalunya 2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Organització Catalana de 
Trasplantaments, 2013. Consulta febrer de 2014. 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Trasplantament/Registres%20activitat/Registre%20de%20donacio%20i%20trasplantament/Arxius/Informe%20donaci%C3%B3%202012.pdf�
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L'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans sòlids a Catalunya se situa al capdavant d'Espanya i el món, però 
s'observa un creixement del desfasament entre l'oferta i la demanda de trasplantaments. L'any 2013, el nombre 
de persones que esperen un trasplantament d'òrgans sòlids s'incrementa el 9% respecte de l'any anterior (1.315 
vs. 1205), i es trenca així per primera vegada en tres anys una tendència sostinguda vers la reducció de la llista 
d'espera. Per tipus d'òrgan, les llistes d'espera que més han crescut en termes relatius són les de trasplantament 
pulmonar (el 100%), cardíac (el 33,3%), hepàtic (el 26,3%), pancreàtic (el 21,2%) i renal (el 5,5%). Només la llista 
d'espera per a trasplantament intestinal roman estable. 

TAULA V-11.  Activitat de donació i trasplantament d'òrgans sòlids. Catalunya, 2011-2013 

Donació i trasplantaments 2011 2012 2013 % variació    
2012-2013 

Trasplantaments d'òrgans sòlids 892 872 847 -2,9 

Llistes d'espera 1.263 1.205 1.315 9,1 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades al lloc web del Canal Salut sobre donació i trasplantament. Consulta febrer del 2014. 

2.3.7. LLISTES D'ESPERA GARANTIDES 

L'any 2013 hi ha setze intervencions quirúrgiques que tenen un temps d'espera màxim garantit de sis mesos a la 
xarxa sanitària pública catalana.80

En relació amb els procediments quirúrgics en garantia (Decret 254/2002, de 4 de desembre), les cinc llistes 
d'espera més nombroses el mes de juny del 2013 corresponen a les operacions de cataractes (28.006 persones 
malaltes en espera, el 16,2% més que mig any abans, al desembre del 2012), seguides a distància per les opera-
cions de pròtesi de genoll (8.985 persones malaltes, el 3,4% més), les de galindons (5.244 persones malaltes, el 
14,4% més), les d'hèrnies (5.110 persones malaltes, el 10,1% més) i les artroscòpies (5.346 persones malaltes, 
l'1,8% més).  

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

En total, el juny del 2013 hi ha 79.376 operacions quirúrgiques amb temps màxim garantit pendents de ser rea-
litzades (sense comptar les vasectomies i la septoplàstia, que es monitoren a part). Aquesta xifra representa un 
increment del 12,1% respecte del desembre del 2012 i del 56,5% respecte del desembre del 2008, fet que se 
suma a la tendència a l'alça constatada en les llistes d'espera d'operacions no urgents.  

Actualment es continua treballant en un nou model en l'accessibilitat dels pacients a les intervencions quirúrgi-
ques programades basat en l'estudi de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut sobre un sistema de 
priorització en les llistes d'espera.81

 

 

 

Nou model d'accessibilitat dels pacients a les intervencions quirúrgiques programades82

La priorització és una de les tasques més complexes en el sistema sanitari, no només degut a la limitació dels 
recursos, sinó també a la necessitat d'un ús adequat i racional de l'oferta de serveis basant-se en la identifica-

 

                                                           
80 Aquestes intervencions són l'alliberament del canal carpià (nervi del canell), l'amigdalectomia, l'artroscòpia, les cataractes, la circumcisió, la 
colecistectomia (extirpació de la vesícula biliar), el hàl·lux valg (galindó), l'herniorràfia femoral (intervenció d'hèrnia inguinal), la histerectomia 
(extirpació de l'úter), la prostatectomia (extirpació de la pròstata), la pròtesi de genoll, la pròtesi de maluc, el quist pilonidal (quist del sacre), 
les varices, les vasectomies i la septoplàstia. 
81 Elaboració d'un sistema universal de priorització de pacients en llista d'espera. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Agència d'Informació, 
Avaluació i Qualitat en Salut, 2012. Consulta febrer del 2014. 
82 Resum de l'estudi de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Elaboració d'un sistema universal de priorització de pacients en 
llista d'espera. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2012. Consulta març del 2014. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=41d255719d7cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=41d255719d7cd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Avaluacio/Directori/2012/pdf/sist_universal_prioritzacio_llistes_aiaqs2012.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Avaluacio/Directori/2012/pdf/sist_universal_prioritzacio_llistes_aiaqs2012.pdf�
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ció de les necessitats dels pacients.  

La Gerència de Compra i Avaluació dels Serveis Assistencials del CatSalut ha iniciat un treball sobre l'abordatge 
de la llista d'espera de cirurgia electiva (no s'inclouen les operacions urgents, semiurgents, d'oncologia ni els 
trasplantaments) per canviar el seu model de gestió. Es pretén passar d'un sistema de priorització de procedi-
ments (orientat vers l'acompliment dels temps de garantia establerts) a un nou sistema de caràcter universal i 
genèric de priorització de pacients en què la necessitat i el benefici esperat de la intervenció determinin l'ordre 
de la provisió del servei. El sistema presenta també especificitats per a cada procediment/malaltia. 

El procés participatiu amb una seixantena de professionals clínics i sanitaris, persones expertes en bioètica, 
economia i altres àrees del coneixement ha donat lloc a un sistema basat en tres grans dimensions (afectació 
clinicofuncional, benefici esperat i rol social), vuit criteris i uns pesos relatius. 

Cal destacar que la dimensió del “rol social” ha obtingut més pes (el 22%) que la dimensió del "benefici espe-
rat" (el 12%), fet que resulta sorprenent si es tenen en compte els debats actuals a l'entorn de la consideració 
de l'efectivitat dels tractament sanitaris. En qualsevol cas, aquest resultat introdueix un punt de vista no sanita-
ri en el raonament i suggereix una valoració a fons a l'hora d'implementar aquest sistema de priorització. 

Un punt crucial és que les persones són incorporades a la llista d'espera no només perquè ho vulguin o exigei-
xin ser-hi, sinó també per les indicacions dels metges i metgesses, que poden variar entre si. Algunes de les 
persones participants en l'elaboració d'aquest nou sistema han manifestat que cal una revisió de la pràctica 
clínica en la indicació d'alguns procediments en llista d'espera.  

Alhora, molts dels procediments inclosos en la llista d'espera no són només intervencions electives, sinó que 
poden ser sotmesos a l'expressió de preferències per part dels pacients. En aquest sentit, es proposa la imple-
mentació d'un procés de decisió compartit amb les persones malaltes, les quals podrien escollir no operar-se 
després de conèixer els pros i els contres de les intervencions i les alternatives que existeixen, amb la finalitat 
de millorar la gestió de les llistes d'espera. 

Les potencialitats d'un sistema de priorització d'aquestes característiques són diverses: 1) promou la prioritza-
ció segons la necessitat i els beneficis esperats de forma transparent i consistent, 2) es disposa de més infor-
mació i es potencia l'equitat en la provisió dels serveis, 3) disminueix, en part, l'angoixa dels pacients en espe-
ra, 4) pot ser un suport de legitimitat per als metges i metgesses, i 5) augmenta la credibilitat, participació i 
confiança de les persones en el sistema sanitari. 

Com a limitacions, destaca la possibilitat de perversions en la seva aplicació (per això també es recomana la 
realització d'auditories internes) i que els pacients menys prioritaris sempre quedin a la cua. En aquesta línia es 
proposen solucions que poden anar des de l'establiment de temps d'espera màxims en funció de determinades 
puntuacions de prioritat fins a l'increment de puntuació amb el temps d'espera o la reavaluació de la persona 
malalta al cap d'un temps. 

Quant al temps mitjà d'espera (4,5 mesos), s'observa una disminució del 2,2% equivalent a 3 dies menys aproxi-
madament. D'acord amb les dades del CatSalut corresponents al juny del 2013, només el temps mitjà d'espera 
per a les operacions de pròtesi de genoll supera els sis mesos teòricament garantits. Ara bé, en el seu Informe al 
Parlament 201383

En aquest sentit, el Síndic considera que la cronificació d'un temps d'espera superior als temps garantit s'ha d'a-
cabar, i més encara quan la incorporació a la llista d'espera es produeix després de visites prèvies a especialistes 
i proves diagnòstiques que requereixen, a la vegada, el seu temps i que sovint es fan en terminis d'espera exces-
sius i poc raonables. A més a més, el Síndic insta el Departament de Salut a no defugir la seva responsabilitat 
respecte de les llistes d’espera que es poden generar en els serveis dels centres concertats, i matisa que les con-
sideracions i els suggeriments relatius als hospitals de l’ICS es poden fer extensius a la resta de centres hospita-
laris en què es practiquen intervencions amb temps d’espera garantit a càrrec del CatSalut. 

 el Síndic de Greuges de Catalunya puntualitza, d'una banda, que hi ha casos concrets en què 
el temps d'espera real és superior al que es publica com a temps mitjà d'espera i, de l'altra, que tots els centres 
hospitalaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) superen el temps mitjà d'espera de sis mesos en alguns dels pro-
cediments quirúrgics amb temps d'espera màxim garantit: deu procediments a l'Hospital de Bellvitge i a l'Hospital 
de Viladecans, vuit a l'Hospital Joan XXIII, set a l'Hospital Germans Trias i Pujol, sis a l'Hospital de la Vall d'Hebron, 
quatre als Hospitals Verge de la Cinta i Doctor Josep Trueta, i tres a l'Hospital Arnau de Vilanova.  

                                                           
83 Informe al Parlament 2013. Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya, 2014. Consulta febrer del 2014. 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3597/Informe%20al%20Parlament%202013%20_Sindic.pdf�
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Val a destacar també que les previsions a l'entorn de la tramitació del decret que havia d'establir els terminis per 
a les proves diagnòstiques no s'han acomplert i que, per tant, la ciutadania encara no té un temps màxim d'espe-
ra garantit. Al juny del 2013, la llista d'espera de les proves diagnòstiques sol·licitades per primera vegada era de 
135.262 persones, és a dir, l'1,7% menys que al desembre del 2012. El temps mitjà d'espera per sol·licitar les 
proves diagnòstiques (primera visita a l'especialista) reportat pel CatSalut és de 49 dies, tres dies menys que sis 
mesos abans, però es desconeix l'evolució dels terminis d'espera fins al moment en què es fan les proves i fins al 
moment en què s'obté el diagnòstic (segona visita a l'especialista). 

TAULA V-12.  Llistes d'espera. Catalunya, desembre 2012-juny 2013 

Llistes d'espera Juny 2011 Desembre 
2011 Juny 2013 

% variació de-
sembre 2012-

juny 2013 

Intervencions quirúrgiques 69.624 70.814 79.376 12,1 

Proves diagnòstiques 135.648 137.621 135.262 -1,7 
Nota: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a la Consulta interactiva de la Llista d'espera d'operacions quirúrgiques i de la Llista 
d'espera de proves diagnòstiques. Consulta febrer del 2014. 

2.4. DESPESA SANITÀRIA 

2.4.1. DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El pressupost de la Generalitat de l’any 2012 es prorroga per a l’any 2013 i, per tant, l’Agrupació Salut manté el 
seu pressupost en 9.181,6 milions d’euros. El percentatge del pressupost de l’Agrupació Salut respecte del pres-
supost total del sector públic de la Generalitat es manté en el 24,8% i tampoc canvia el pes del pressupost de Sa-
lut sobre el PIB (4,4%). El pressupost de l’Agrupació Salut per càpita creix un escàs 0,2% a causa de la lleugera 
reducció de la població i se situa en 1.215,5 euros per persona. 

TAULA V-13.  Pressupost de despeses de salut i del total del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 2012-2013 

Agrupació Salut 9.721,0 10.177,0 9.865,8 9.181,6 9.181,6 0,0 

Total sector públic 36.985,1 39.699,3 39.354,0 37.024,5 37.024,5 0,0 

Salut  / Sector públic 26,3 25,6 25,1 24,8 24,8 0,0 

Salut / PIB 4,8 5,0 4,7 4,4 4,4 0,0 

Salut per càpita (euros) 1.300,5 1.354,8 1.308,6 1.212,7 1.215,5 0,2 
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. 

OBLIGACIONS RECONEGUDES 

Les obligacions reconegudes de l’Agrupació Salut se situen l’any 2013 en 8.268,9 milions d’euros, el 4,9% inferi-
ors a les de l’any 2012. Representen el 90,1% del pressupost de l’Agrupació. Les obligacions reconegudes no fi-
nanceres se situen en 8.218,3 milions d’euros, el 4,7% inferiors a les de l’any 2012. 

 

TAULA V-14.  Obligacions reconegudes de l’Agrupació Salut, 2008-2012 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Obligacions reconegudes 12.022,9 9.532,2 9.810,9 8.694,8 8.268,9 

http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_espera_cen.htm�
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_diagnostic_cen.htm�
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Variació 33,2 -20,7 2,9 -11,4 -4,9 

Pressupost de l'Agrupació Salut=100 123,7 93,7 99,4 94,7 90,1 

No financeres -  9.438,7 9.740,5 8.623,1 8.218,3 

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

PRESSUPOST SANITARI PÚBLIC PER GRUPS DE MALALTIES 

El pressupost sanitari per grups de malalties va ser de 7.160 milions d’euros l’any 2011, el 9,7% inferior al de 
l’any 2010. Totes les malalties van perdre pressupost excepte les del sistema nerviós, que van créixer el 2%, i les 
que estan incloses en el capítol d’altres, que van créixer l’1,5%. El grup de malalties que més recursos va perdre 
va ser el de l’aparell circulatori (-25,2%) i els que menys van perdre van ser el de malalties endocrines (-3,2%) i les 
de l’aparell genitourinari (-3,4%). La resta de malalties van reduir el seu pressupost entre el 12% i el 15%. 

TAULA V-15.  Pressupost sanitari públic per grups de malalties. Catalunya, 2009-2011 

  2009 2010 2011 

Total  7.656,1 100,0% 7.930,2 100,0% 7.160,0 100,0% 

M. aparell circulatori 1.141,7 14,9% 1.151,1 14,5% 861,3 12,0% 

M. sistema nerviós 706,8 9,2% 740,8 9,3% 755,6 10,6% 

Neoplàsies 814,0 10,6% 848,2 10,7% 721,6 10,1% 

Trastorns mentals 730,6 9,5% 746,5 9,4% 662,5 9,3% 

M. aparell respiratori 675,0 8,8% 703,0 8,9% 627,2 8,8% 

Lesions i emmetzinaments 612,0 8,0% 647,5 8,2% 563,5 7,9% 

M. aparell genitourinari 509,2 6,7% 534,4 6,7% 516,3 7,2% 

M. aparell digestiu 535,9 7,0% 560,0 7,1% 492,7 6,9% 

M. aparell osteomuscular 428,9 5,6% 446,6 5,6% 402,2 5,6% 

M. endocrines 368,9 4,8% 389,0 4,9% 376,3 5,3% 

Altres 1.132,5 14,8% 1.162,7 14,7% 1.180,4 16,5% 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

DESPESA I ENVASOS FARMACÈUTICS 

Entre els anys 2012 i 2013 ha disminuït el nombre de receptes per habitant (de 18,7 a 17,4), l’import líquid per 
recepta (d’11,1 a 10,9 euros) i l’import líquid per habitant (de 207,8 a 189,2 euros). També es redueix el PVP per 
habitant, que passa de 221,8 a 209,4 euros. Tenint en compte que la disminució de l’import líquid per habitant (-
9%) és superior a la disminució del PVP per habitant (-5,6%), resulta que augmenta el percentatge d’aportació 
dels usuaris sobre el PVP, que passa del 7,2% al 9,7%, gairebé el doble del que estava vigent abans de l’any 
2012.  

A partir d’aquestes dades es pot deduir el valor de la despesa pública farmacèutica, que disminueix entre els anys 
2012 i 2013 de 1.573 milions d’euros a 1.426, una reducció del 9,4%, inferior, però, a la reducció que es va pro-
duir l’any 2012 (-13,7%). És el tercer any consecutiu en què disminueix aquesta despesa. 

GRÀFIC V-10.  Principals indicadors de consum i despesa farmacèutica. Catalunya, 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 2012-2013 

Receptes per habitant 19,4 19,8 20,3 18,7 17,4 -6,8 
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Import líquid per recepta (euros) (1) 13,3 13,1 11,9 11,1 10,9 -2,6 

Import líquid per habitant (euros) (1) 258,3 259,0 242,2 207,8 189,2 -9,0 

% Receptes de pensionistes / total de receptes 72,1% 73,0% 73,3% 73,3% 73,5% 0,1% 

% Import líquid de pensionista / total import líquid (1) 79,0% 79,2% 79,1% 78,9% 78,3% -0,6% 

PVP per habitant (euros) 273,2 273,2 255,1 221,8 209,4 -5,6 

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

Referent als envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC, s’observa que les medicines relacionades 
amb el sistema cardiovascular són les més consumides (26,3% de tots els envasos), seguides del sistema nerviós 
(25,8%) i del tracte alimentari i metabolisme (16,4%). Les que més augmenten entre els anys 2012 i 2013 són 
les del sistema cardiovascular i el sistema nerviós i les que més disminueixen són les del sistema musculoesque-
lètic i dels òrgans dels sentits. 

TAULA V-16.  Distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC (atòmic – terapèutica – 
química). Catalunya, 2008-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 2012-2013 

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

Sistema cardiovascular 23,4 23,8 24,1 25,0 26,3 1,3 

Sistema nerviós 22,9 23,1 23,4 24,0 25,8 1,8 

Tracte alimentari i metabolisme 15,3 15,8 16,0 16,4 16,4 0,0 

Sistema musculoesquelètic 9,4 9,0 8,5 7,5 6,2 -1,3 

Sang i òrgans hematopoiètics 5,8 5,9 5,8 6,0 6,1 0,2 

Sistema respiratori 7,5 7,0 6,7 6,2 5,2 -0,9 

Antiinfecciosos per a ús sistèmic 3,9 3,6 3,5 3,5 3,6 0,1 

Sistema genitourinari i hormones sexuals 2,6 2,6 2,6 2,7 2,9 0,2 

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

Preparats hormonals sistèmics, excloent hormones sexuals i insulines 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 0,2 

Dermatològics 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 -0,2 

Agents antineoplàsics i immunomoduladors 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,1 

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

Diversos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
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 se situa l’any 2012 en 3.026,2 milions d’euros, el 5,3% superior a la de l’any 2011. 
La seva participació sobre la despesa pública en salut augmenta del 30,8 al 34,6%, però es manté el percentatge 
que representa sobre el total de la despesa privada (3,3%). La despesa privada en salut per càpita passa de 381 
a 399,7 euros. 

La situació a Espanya és similar a la de Catalunya, però es pot apreciar una despesa privada en salut inferior a la 
de Catalunya tenint en compte que els percentatges d’aquesta despesa sobre la despesa pública en salut i sobre 
la despesa privada total són menors i també és menor la despesa privada en salut per càpita. 
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TAULA V-17.  Despesa sanitària de les famílies. Catalunya i Espanya, 2009-2012 

Catalunya 2009 2010 2011 2012 

Despesa privada en salut 2.942,7 3.028,5 2.872,5 3.026,2 

% respecte de la despesa pública pressupostada en salut (CA i CL) 30,7 30,3 30,8 34,6 

% respecte del total de la despesa privada 3,2 3,4 3,3 3,3 

Despesa privada en salut per càpita 393,7 403,2 381,0 399,7 

Espanya 2009 2010 2011 2012 

Despesa privada en salut 16.609,8 16.211,2 15.798,5 16.229,7 

% respecte de la despesa pública pressupostada en salut (CA i CL) 28,0 27,0 27,4 28,6 

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

Despesa privada en salut per càpita 355,3 344,8 335,1 343,4 
Unitats: milions d’euros, percentatges i euros. 
Nota (1): la despesa privada en salut no inclou les assegurances lligades a la sanitat per malaltia i accident. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de pressupostos familiars de l’INE i del Ministeri d‘Economia. 

A partir de les estadístiques de despesa sanitària per agents que publica el Servei Català de la Salut, veiem que la 
despesa sanitària total de l’any 2011 va ser de 16.081,2 milions d’euros, el 2,7% inferior a la de l’any 2010. Re-
presenta el 8,3% del PIB de Catalunya (8,4% l’any 2010). 

TAULA V-18.  Despesa sanitària total per agents. Catalunya, 2009-2011 

  

2009 2010 2011 

Import Distribució Import Distribució Import Distribució 

Despesa sanitària total  16.296,5             100,0     16.531,9             100,0     16.081,2             100,0    

Percentatge sobre el PIB             8,3     -              8,4     -              8,3     -  

Despesa sanitària pública  11.411,2               70,0     11.528,4               69,7     10.918,5               67,9    

Percentatge sobre el PIB             5,8     -              5,8     -              5,6     -  

Generalitat de Catalunya  10.527,0               64,6     10.688,1               64,7     10.120,2               62,9    

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

Mutualitats públiques        439,8                  2,7           448,5                  2,7           443,8                  2,8    

Administració de l'Estat        247,1                  1,5           194,5                  1,2           177,2                  1,1    

Despesa sanitària privada     4.885,3               30,0        5.003,5               30,3        5.162,7               32,1    

Percentatge sobre el PIB             2,5     -              2,5     -              2,7     -  

Assegurances lligades a la salut     1.283,0                  7,9        1.323,3                  8,0        1.421,3                  8,8    

Despesa privada en salut de les famílies     3.602,3               22,1        3.680,2               22,3        3.741,4               23,3    
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: Servei Català de Salut. 

La despesa sanitària pública va ser de 10.918,5 milions d’euros, el 7,9% inferior a la de l’any 2010. Representa 
el 67,9% de la despesa sanitària total i el 5,6% del PIB (5,8% l’any 2010). L’agent més important de la despesa 
sanitària pública és la Generalitat, que representa el 62,9% de la despesa sanitària total, seguida a molta distàn-
cia de les mutualitats públiques (2,8% de la despesa sanitària total), de les corporacions locals (1,1%) i de 
l’Administració de l’Estat (1,1%). 

L’altre component de la despesa sanitària total és la despesa sanitària privada, que va augmentar el 3,2% entre 
els anys 2010 i 2011 fins a situar-se en 5.162,7 milions d’euros. Representa el 32,1% de la despesa sanitària to-
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tal i el 2,7% del PIB (2,5% l’any 2010). La partida més important d’aquesta despesa és la de les famílies (23,3% 
de la despesa sanitària total), seguida de les assegurances lligades a la salut (8,8% de la despesa sanitària total). 

Per acabar aquesta secció analitzarem la situació de la despesa sanitària de Catalunya en comparació amb la 
d’Espanya, la UE-15 i la OCDE. Comprovem que a Catalunya disminueix el pes de la despesa sanitària total i de la 
despesa sanitària pública sobre el PIB entre els anys 2010 i 2011, tal com passa a la resta de les zones analitza-
des, a excepció de la despesa sanitària pública a l’OCDE que, en aquest cas, es manté. Es comprova que el pes 
de la despesa sanitària total (9%) i de la despesa sanitària pública (6%) sobre el PIB de Catalunya l’any 2011 és 
inferior al de les altres zones de l’estudi. En canvi, la despesa sanitària privada sobre el PIB de Catalunya creix en-
tre els anys 2010 i 2011, mentre que disminueix a les altres zones estudiades, excepte a Espanya, on es manté. 
El registre de Catalunya, en aquest darrer cas (3%), és superior al de les altres zones analitzades. 

TAULA V-19.  Despesa total, pública i privada en salut sobre el PIB i per càpita. Comparació internacional, 
2009-2011 

  

Despesa en salut 

Sobre el PIB Per capita en US$ paritat poder de compra 

Despesa total 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Catalunya 9,1 9,3 9,0 3.175 3.233 3.130 

Espanya 9,6 9,6 9,3 3.080 3.034 3.072 

UE-15 10,3 10,0 9,7 3.686 3.663 3.670 

OCDE 9,7 9,5 9,4 3.272 3.288 3.412 

Despesa pública 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Catalunya 6,3 6,4 6,0 2.200 2.233 2.097 

Espanya 7,2 7,1 6,8 2.302 2.251 2.244 

UE-15 7,9 7,6 7,4 2.860 2.824 2.815 

OCDE 7,0 6,8 6,8 2.390 2.386 2.472 

Despesa privada 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Catalunya 2,8 2,9 3,0 976 1.000 1.033 

Espanya 2,4 2,5 2,5 778 783 828 

UE-15 2,4 2,4 2,3 824 838 855 

OCDE 2,7 2,7 2,6 878 900 939 
Unitats: percentatges i dòlars. 
Font: OECD health data 2013 i CatSalut. 

En termes de despesa per capita (mesurada en dòlars en paritat de poder de compra), l’anàlisi anterior comporta 
algunes diferències rellevants. Referent a la despesa sanitària total, aquesta augmenta a totes les altres zones 
estudiades i, a més, la despesa per capita de Catalunya (3.130 dòlars) és superior a la d’Espanya (3.072 dòlars). 
En relació amb la despesa sanitària pública, l’anàlisi és molt similar al que hem donat en el paràgraf anterior, pe-
rò ara, la despesa sanitària per capita de l’OCDE no es manté sinó que creix. Finalment, respecte de la despesa 
sanitària privada, s’aprecia que la despesa sanitària privada per capita creix a totes les zones analitzades. 
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3. EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

3.1. CONTEXT 

En l’actual context de crisi econòmica i d’ocupació, l’educació i la formació al llarg de la vida es conceben no no-
més com un dret fonamental per al desenvolupament personal i social de l’individu, sinó com una peça clau per a 
la seva integració efectiva en la societat i el mercat de treball.  

Una major despesa en educació no comporta de manera proporcional uns millors resultats educatius ni un incre-
ment generalitzat de la formació de la població en general, però cal tenir en compte que una despesa insuficient 
pot condicionar de manera significativa l’equitat i la qualitat del sistema.84

TAULA V-20.  Evolució de la despesa en educació. Catalunya, 2007-2013 

 Tal com reflecteix la taula següent, els 
anys 2012 i 2013 registren per tercer i quart any consecutiu (respectivament) davallades de la despesa pública 
en educació així com una tendència creixent d’una major despesa privada en educació, tant en l’àmbit català com 
en el total estatal.  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obligacions reconegudes del Pro-
grama Educació 4.653,1 5.070,4 6.211,3 6.143,1 5.830,3 5.272,0 5.005,4 

Percentatge  de despesa pública 
en educació sobre el PIB               

Catalunya 3,60 3,80 4,20 4,21 4,18 - - 

Espanya 4,41 4,68 5,07 5,04 4,86 4,55 - 

UE-27 4,95 5,07 5,41 5,44 - - - 

Percentatge de despesa privada en 
educació sobre el PIB               

Catalunya 0,52 0,60 0,65 0,61 0,65 0,66 - 

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

Despesa per alumne               

Educació no universitària (cen-
tres públics) 5.224,0 5.433,0 5.484,0 5.233,0 4.849,0 4.172,0 - 

Educació no universitària (cen-
tres privats) 2.599,0 2.817,0 3.054,0 2.957,0 2.800,0 2.707,0 - 

Educació universitària1 12.603,0 13.599,0 13.382,0 13.053,0 12.164,0 11.197,0 - 
Unitats: Obligacions reconegudes del Programa Educació en milions d’euros, percentatges i despesa per alumne en euros. 
Universitats públiques. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat, INE, Departament d’Ensenyament i Departament d’Economia i Coneixement. 

L’acumulació de tres (o més) anys seguits de davallada generalitzada en la despesa pública en educació (des de 
l’any 2010), l’increment de la pressió del sistema, el manteniment de les mesures organitzatives adoptades en 
cursos anteriors així com la reforma del sistema impulsada a nivell estatal amb la LOMCE, està modificant les ca-
racterístiques i els elements definitoris del model educatiu català. Els canvis es poden apreciar tant en termes 
quantitatius (més alumnes en les etapes obligatòria i postobligatòria, davallada lleu dels estudiants universitaris, 
menys professorat) com qualitatius, com ara el canvi en el model de beques i ajuts a l’estudi, la supressió o re-
ducció de programes ja consolidats (com ara els PROA o la sisena hora), entre d’altres.85

                                                           
84 Education at a glance, 2012: summary in spanish. OECD Publishing, 2012. Consulta a 

 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/education-at-a-glance-oecd-indicators-2012-en.pdf. 
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. Con-
sulta a http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3284/Resolucio_mesures_austeritat_ensenyament.pdf. 
85 Per a una anàlisi més detallada de la LOMCE o del nou sistema de beques i ajuts a l’estudi, vegeu l’apartat 6.3 d’aquest capítol. 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/education-at-a-glance-oecd-indicators-2012-en.pdf�
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3284/Resolucio_mesures_austeritat_ensenyament.pdf�
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Algunes mesures organitzatives adoptades amb la finalitat de reduir la despesa dels centres, com ara la jornada 
intensiva (en 379 instituts de secundària el curs 2012-2013 i en alguns centres de primària com a experiència pi-
lot), ha tingut efectes indesitjats, com ara la privació de l’accés a la beca de menjador per a determinats alumnes 
en situació econòmica molt desafavorida que amb aquesta beca tenien garantit un àpat mínim al dia. Malgrat les 
mesures adoptades per la Generalitat i els ens locals, la situació s’ha agreujat els primers mesos de l’any 2014. 
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya s’ha pronunciat sobre la necessitat d’avaluar la implantació 
d’aquesta modalitat de jornada,86 i ha instat el Govern a destinar l’estalvi que ha suposat per augmentar la parti-
da de beques de menjador, així com a presentar un estudi sobre les conseqüències de l’horari acumulat en ter-
mes d’equitat.87

La relació entre equitat i rendiment educatiu és un dels aspectes que analitza la darrera edició de l’Anuari de la 
Fundació Bofill, atès que es detecta que la relació entre aquests dos conceptes és positiva.

  

88

Un dels principals indicadors en l’àmbit educatiu de l’Estratègia Europa 2020 és la reducció de l’abandonament 
escolar prematur. Tal com reflecteix la taula següent, l’any 2013 Catalunya registra un lleuger repunt en aquesta 
taxa (0,5 punts percentuals), trencant la tendència decreixent registrada els quatre darrers anys. A Espanya i a la 
UE davalla respecte el 2012. Malgrat l’evolució positiva de l’indicador a Espanya, cal tenir en compte que és el 
percentatge més alt en tota la UE, seguida per Malta (20,9%) i Portugal (19,2%).

 Ara bé, atès que els 
efectes de les decisions públiques en els resultats educatius no són immediats ni directes, caldrà estar atent a 
l’evolució dels indicadors educatius els propers anys. 

89

L’increment registrat a Catalunya de la taxa d’abandonament escolar prematur es deu principalment a l’augment 
de la taxa en els homes (que passa del 28,2% al 30,5%), mentre que la taxa davalla en les dones (passa del 
19,6% el 2012 al 18,6%). La diferència entre homes i dones és més intensa a Catalunya (passa de 8,6 punts per-
centuals el 2012 a 11,9 punts percentuals el 2013), que a nivell espanyol i europeu, on ambdós sexes registren 
taxes inferiors a les de l’any passat i les diferències entre sexes s’escurcen lleugerament. 

 

Pel que fa al percentatge de la població de 30 a 34 anys amb estudis superiors, Catalunya registra un increment 
de més de tres punts percentuals respecte del 2012 i assoleix l’objectiu fixat per al 2020, tal com recull la taula. 
La dada per a Espanya i per a la UE també és positiva respecte de l’any anterior.  

En tots els casos, el percentatge de dones amb estudis superiors és més elevat que el dels homes (53,9% vs 
38,7% a Catalunya, per exemple). Cal tenir en compte que respecte de l’any anterior la diferència s’ha fet més 
gran a Catalunya (és de 15,2 punts percentuals), mentre que a Espanya ha davallat gairebé un punt: l’any 2013 
el 45,3% de les dones de 30 a 34 anys tenen estudis superiors en front del 36,1% dels homes, mentre que 
aquests percentatges el 2012 van ser del 45,3% i del 35%, respectivament.  

A banda dels indicadors de l’Estratègia Europa 2020, cal tenir-ne presents tres més, en el Marc estratègic Educa-
ció i formació 2020 (ET2020). El primer d’ells es refereix a l’aprenentatge al llarg de la vida i se centra en la po-
blació adulta (de 25 a 64 anys) que participa en accions d’aprenentatge permanent. Les dades relatives al 2013 
són superiors a les registrades el 2012, tant per a Catalunya i Espanya com per a la UE, si bé encara lluny de 
l’objectiu del 15%. En tots els casos el percentatge de dones que es formen al llarg de la vida és superior al dels 
homes, si bé les diferències no són tan significatives com en els dos indicadors comentats. Així, per exemple, a 

                                                           
86 Resolució 103/X del Parlament de Catalunya, sobre la implantació de la jornada intensiva als instituts d’educació secundària el curs 2012-
2013. BOPC núm. 103, de 18.04.2013. 
87 Resolució 575/X del Parlament de Catalunya, sobre els centres d’educació secundària obligatòria acollits a l’horari acumulat i l’estalvi en la 
gratuïtat dels menjadors. BOPC núm. 286, de 06.03.2014. 
88 L’estat de l’educació a Catalunya: anuari 2013. M. Martínez, B. Albaigés, dirs. Dossier de premsa. Fundació Jaume Bofill, 2013. Consulta a: 
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/Dossier_de_premsa_Anuari_2013.pdf. 
89 Malgrat que no es disposa de la dada relativa a Catalunya, cal tenir en compte els indicadors de graduació que més endavant es comenten 
(tant en l’ESO, com en el batxillerat i els cicles formatius) i que reflecteixen una millora del rendiment escolar. Diversos documents elaborats 
per la Fundació Bofill consideren que aquesta millora és deguda a diferents actuacions públiques, entre les quals destaquen l’aplicació i el 
desplegament de les mesures previstes en el Pla Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar (el Suport escolar personalitzat – SEP-, el Programa 
intensiu de millora –PIM- i el desplegament de les competències bàsiques en diferents àmbits curriculars); l’aposta per la millora de la forma-
ció permanent del professorat, l’impuls a l’FP dual i el foment de l’autonomia de centres (focalitzada, però, en l’autonomia de gestió, amb 
l’enfortiment dels equips directius), entre d’altres mesures. Fonts:  
L’estat de l’educació a Catalunya: anuari 2013. M. Martínez, B. Albaigés, dirs. Dossier de premsa. Fundació Jaume Bofill, 2013. Consulta a: 
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/Dossier_de_premsa_Anuari_2013.pdf. 
L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de Govern (2011-2013). X. Bonal, A. Verger i M. Pagès. (Col·lecció in-
formes breus, núm. 45). Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2013. Consulta a  
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/587.pdf. 
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Catalunya el 10,5% de les dones participen en l’aprenentatge permanent l’any 2013, mentre que en els homes el 
percentatge és del 8,4%.  

TAULA V-21.  Evolució dels principals indicadors europeus en l’àmbit de l’educació i la formació professional. 
OCDE, UE, Espanya i Catalunya, 2006-2013 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Es
tra

tè
gi

a 
Eu

ro
pa

 2
02

0 

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

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

Espanya 30,5 31,0 31,9 31,2 28,4 26,5 24,9 23,5 

UE 15,4 14,9 14,7 14,2 13,9 13,4 12,7 11,9 

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

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

Espanya 38,1 39,5 39,8 39,4 40,6 40,6 40,1 40,7 

UE 28,8 29,9 31,0 32,1 33,4 34,5 35,7 36,8 

M
ar

c 
es

tra
tè

gi
c 

"E
T 

20
20

" 

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

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

Espanya 10,4 10,4 10,4 10,4 10,8 10,8 10,7 10,9 

UE 9,4 9,3 9,3 9,2 9,1 8,8 9,0 10,4 

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 99,5 100,02 100,02 100,02 100,02  100,02 

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

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

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

  2003 2006 2009 2012 

Comprensió lectora 

Catalunya  19,2 21,2 13,0 15,1 

Espanya 21,0 25,7 20,0 19,7 

OCDE 19,0 20,1 19,0 18,0 

Matemàtiques 

Catalunya  19,4 21,0 19,0 20,1 

Espanya 23,0 21,0 23,7 23,9 

OCDE 21,0 25,0 22,0 23,0 

Ciències 

Catalunya  - 18,6 16,0 15,5 

Espanya - 20,0 18,2 18,3 

OCDE - 16,0 18,0 17,8 
Unitats: percentatges. 
S’entén per abandonament escolar prematur la situació de la població de 18 a 24 anys que té com a màxim l’educació secundària obligatòria 
i que no continua estudiant. 
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, Departament d’Ensenyament i Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 
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El segon indicador del Marc estratègic ET2020 es refereix a l’educació infantil, on els resultats catalans i espa-
nyols assoleixen completament l’objectiu prefixat: com a mínim el 95% dels nens entre 4 anys i l’edat 
d’escolarització obligatòria ha de participar en l’educació infantil. Al nostre país l’escolarització a partir dels 3 anys 
és pràcticament universal. 

Per últim, cal fer referència a l’objectiu que es basa en els resultats de les proves PISA i que també recull la taula 
anterior. El percentatge de joves en els nivells més baixos de competències a Catalunya està tant per sota de la 
mitjana de l’OCDE com de la UE i proper a assolir l’objectiu europeu en comprensió lectora (15,1%) i competència 
científica (15,5%), si bé en competència matemàtica encara queda camí per recórrer (el 20% dels joves catalans 
tenen un nivell de competència 1 o inferior).90

Així mateix, el percentatge de joves en els nivells baixos de competència és inferior en tots els casos a la mitjana 
de l’OCDE i de la UE, fet que reflecteix uns bons resultats en termes d’equitat del sistema educatiu català. En els 
nivells superiors la situació s’inverteix: de mitjana a l’OCDE i a la UE s’hi concentren més joves que a Catalunya, la 
qual cosa suposa una pitjor conclusió en termes d’excel·lència (sobretot en competència científica, on les diferèn-
cies es marquen ja a partir del nivell 4).  

 

D’altra banda, els resultats del PISA 2012 per a Catalunya reflecteixen una evolució positiva en la puntuació mit-
jana en comprensió lectora respecte dels resultats de l’any 2009, mentre que en competència matemàtica i cien-
tífica la puntuació mitjana davalla respecte dels resultats de l’any 2009. 

                                                           
90 Els resultats de PISA 2012 a Catalunya. (Quaderns d’Avaluació, núm. 27). Barcelona: Departament d’Ensenyament, Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2014. 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/quaderns27.pdf�
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GRÀFIC V-11.  Resultats de les proves PISA. Mitjana de l’OCDE, de la UE i Catalunya, 2003-2012 

Joves per nivells de competència matemàtica, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu. 

Joves per nivells de competència científica, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu. 

Joves per nivells de competència en comprensió lecto-
ra, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu. 

Evolució de la puntuació mitjana de Catalunya, 2003-
2012 

 
Unitats: punts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu. 

 

L’anàlisi dels resultats fet per experts en aquest àmbit confirmen que les diferències en els resultats en funció del 
sexe de l’alumne i l’origen es mantenen, si bé també es destaquen altres factors que influeixen en els resultats 
com ara la taxa de repetició i el percentatge d’absentisme escolar. Així, la Fundació Bofill alerta del fet que la re-
petició es mostra com una estratègia poc efectiva per a la millora dels resultats, a banda de ser molt costosa,91 
mentre que l’absentisme escolar afecta negativament els resultats.92

El PISA 2012 permet fer una consideració addicional, vàlida també per a les proves d’anys anteriors. Malgrat les 
mancances del programa i els inevitables rànquings que genera, PISA és una eina internacional que permet iden-
tificar els sistemes educatius amb millors resultats i analitzar-ne les característiques. Després d’uns anys de certa 
“hegemonia” dels països nòrdics, en la darrera edició els països asiàtics han registrat un millor comportament. 
Deixant de banda els trets particulars de cada sistema educatiu, les dades PISA demostren que una alineació 
efectiva de les polítiques i les pràctiques en tots els aspectes del sistema contribueix a assolir uns bons resultats, 

 

                                                           
91 Nota de premsa de 10/12/2013 de la Fundació Jaume Bofill. Perspectives internacionals d’Educació: PISA 2012 i Equitat educativa. Con-
sulta a http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/NOTA_DE_PREMSA_PISA_2012.pdf.  
92 Who are the school truants?. PISA in focus, núm. 35. OCDE, 2013. Consulta a http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PISA-in-
Focus-n35-%28eng%29-FINAL.pdf.  
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així com la seva coherència al llarg del temps i la seva implementació consistent.93

Com ja s’ha constatat en edicions anteriors d’aquesta Memòria molts experts critiquen el constant canvi del marc 
normatiu que regula el sistema educatiu del nostre país, més condicionat per les majories democràtiques al Con-
grés dels Diputats que fruit d’un pacte polític i de país (com l’assolit per l’aprovació de la LEC), i que es materialit-
za en l’aprovació a finals de l’any 2013 de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la quali-
tat educativa (LOMCE), analitzada amb detall a l’apartat 6.3 del present capítol. L’aplicació efectiva d’algunes de 
les mesures que preveu pot canviar de manera substancial el present model educatiu. 

 Aquesta conclusió porta a 
qüestionar les reformes constants i reiterades que es duen a terme en el nostre sistema educatiu i que en condi-
ciona els seus resultats a mig i llarg termini. 

D’altra banda, fruit també de la recerca internacional derivada del Programa PISA, i tot i ser conscients que cal 
adaptar les mesures d’èxit en un país a la realitat concreta d’on es volen aplicar, els darrers anys s’han introduït 
canvis en alguns àmbits, com ara la formació i selecció del professorat. S’intenta millorar la formació inicial 
d’aquest col·lectiu a l’hora que hi ha diverses propostes per incrementar els requisits d’accés als estudis de grau. 
En aquest sentit cal destacar el Programa de millora i innovació en la formació de mestres de la Generalitat94

3.2. EDUCACIÓ REGLADA 

 així 
com la implementació del doble grau en infantil i primària, i el Programa Serra Húnter, ja en l’àmbit universitari, 
que té l’objectiu d’incorporar fins al 2020 a les universitats públiques catalanes més de 500 nous professors se-
leccionats amb criteris d'excel·lència internacional.  

3.2.1. ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL 

Alumnat i professorat 

El curs 2012-2013, a diferència dels darrers sis cursos, es registra un quasi estancament del nombre d’alumnes 
en els ensenyaments de règim general, atès que aquests creixen només el 0,8% respecte del curs anterior, men-
tre que per primera vegada (també en el mateix període analitzat) davalla el nombre absolut de professors (el 
3,1%). Aquesta davallada, més intensa en el sector públic que el privat (4,1% vs. 1,1%) cal contextualitzar-la en 
les mesures de reducció de la despesa pública en educació adoptades pel Departament d’Ensenyament.95

Pel que fa a l’evolució de l’alumnat, cal destacar-ne la davallada registrada per l’educació infantil (del 8,4% en el 
primer cicle i del 0,6% en el segon cicle) que respon, entre d’altres factors, a la davallada demogràfica d’aquestes 
cohorts i als efectes de la crisi econòmica en la decisió de les famílies a l’hora d’escolaritzar els seus fills en una 
etapa no obligatòria com és el primer cicle d’educació infantil.

  

96

En canvi, l’educació secundària postobligatòria (batxillerat i FP) és la que registra els principals increments, si bé 
menors als registrats els cursos anteriors. 

 En aquest sentit i tal com es comentarà més en-
davant, la taxa d’escolarització davalla respecte del curs anterior després d’anys d’increments constants. 

Pel que fa a l’educació especial, cal destacar que enguany creix de nou l’alumnat (el 2,7%, el 3% en centres pú-
blics i el 2,4% en centres privats concertats), mentre que el professorat pràcticament es manté (amb una variació 
interanual del 0,7%, que inclou una davallada del 2,6% del professorat en centres públics i un increment del 4,2% 
en centres privats). El curs anterior també va créixer l’alumnat (el 3,1%) i va davallar el professorat d’aquesta eta-
pa (1,3%). Aquesta situació es combina amb una reducció del personal docent, vetlladors i educadors per 
l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials, tal com recull el Síndic en el seu informe anual, que 

                                                           
93 PISA’s hard lessons. A. Schleicher. OCDE observer, núm. 297 (2013). Paris: OCDE. 
94 En el marc d’aquest Programa el curs 2013-2014 s’incrementarà la nota mitjana en les competències lingüístiques per accedir als estudis 
de grau, al mateix temps que s’ha començat a treballar en l’elaboració d’una futura prova d'aptitud personal obligatòria i comuna que hauran 
d'aprovar els alumnes que vulguin cursar els graus d'educació infantil i primària. 
95 Ara bé, cal tenir en compte que el Departament d’Ensenyament ha flexibilitzat l’aplicació de les mesures de racionalització de la despesa 
previstes pel Reial decret llei 14/2012, tal com es va comentar en l’ edició anterior d’aquesta Memòria. 
96 La Fundació Bofill, en l’Anuari 2013, constata també aquest fet i afegeix, entre els possibles motius explicatius, els increments de les quo-
tes de les escoles bressol públiques i la supressió dels ajuts per a les famílies socialment desafavorides que convocava el Departament 
d’Ensenyament (Martínez i Albaigés, 2013).  
En aquest mateix sentit, Bonal, Verger i Pagès (2013) ressalten que, per primera vegada, el curs 2012-2013 la demanda agregada 
d’escolarització d’alumnat en l’educació infantil de primer cicle ha estat inferior a l’oferta. Aquests autors calculen que la demanda ha davallat 
el 9%, sent el 3% de la davallada degut a motius demogràfics, fet que obre la porta a altres motius explicatius d’aquesta disminució.  
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ha provocat que alguns centres d’educació especial rebin alumnat amb necessitats educatives especials que po-
dria estar escolaritzat en centres ordinaris, si aquests disposessin del suport adequat, fet que pot indicar un “cert 
retrocés en el desenvolupament del principi d’educació inclusiva a Catalunya”.97

En funció de la titularitat del centre s’aprecien diferències destacades. Així, l’increment més elevat el registra 
l’escola pública (1,4%), mentre que l’alumnat de l’escola concertada pràcticament es manté (creix el 0,9%) i dava-
lla el de la privada no concertada (el 8,3%). Tal com es va comentar en l’edició anterior d’aquesta Memòria, pro-
bablement fruit de l’actual context de crisi econòmica i d’ocupació hi ha un cert “transvasament” d’alumnat de 
l’escola privada no concertada cap a la concertada i d’aquesta cap a la pública.

 

98

Amb 852.523 alumnes, l’escola pública escolaritza el 66,4% del total de l’alumnat, un percentatge lleugerament 
superior al del curs anterior (65,9%). Malgrat la tendència creixent d’un major pes de l’escola pública, aquest per-
centatge és molt menor al que es registra de mitjana als països de l’OCDE, on el 89% de l’alumnat d’educació in-
fantil i primària assisteix a centres públics (sent aquest percentatge del 86% en l’educació secundària obligatòria 
i del 81% en la secundària postobligatòria). En aquest sentit, l’OCDE destaca el sistema educatiu espanyol (amb 
percentatges molt similars al català) com un dels sistemes amb un major percentatge de centres privats depen-
dents del Govern (OCDE, 2013).
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Tal com ocorre en termes generals, l’educació infantil és l’única etapa on decreix l’alumnat. Entre els principals 
increments destaca l’alumnat dels PQPI (que creix l’11,1%) i el dels CFGM (amb un increment del 7,6%). En 
l’escola concertada es reprodueix el mateix patró, mentre que l’escola no concertada registra davallades de 
l’alumnat en tots els nivells educatius, a excepció de l’educació primària (on es manté pràcticament estable). Tal 
com s’ha comentat, aquestes davallades semblen confirmar els canvis en l’opció educativa de les famílies.
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D’altra banda, cal fer ressò aquí de la decisió del Departament d’Ensenyament de modificar el mapa de l’oferta 
educativa per al curs 2013-2014 i que troba continuïtat en el proper curs, el 2014-2015, justificada per les varia-
cions demogràfiques dels darrers anys.

 

101 Així, els propers cursos s’incrementarà la pressió a la primària, per 
l’entrada a l’etapa de les cohorts anteriors a l’any 2008, pressió que es desplaçarà progressivament a les etapes 
superiors, i que conviurà amb una davallada del nombre d’alumnes als primers cursos d’infantil, fruit de la dava-
llada dels naixements registrada a partir del 2008.102

                                                           
97 Informe al Parlament 2013. Barcelona: Síndic de Greuges, 2013. Consulta a 

  

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3597/Informe%20al%20Parlament%202013%20_Sindic.pdf. 
98 Aquests canvis en l’escolarització són també recollits pel Síndic en el seu Informe al Parlament 2013, que recull les dificultats d’algunes 
famílies per satisfer els pagaments de les activitats complementàries dels centres privats concertats on escolaritzen els seus fills, fet que pot 
suposar, a parer del síndic, l’expulsió de l’escola concertada d’alumnes socialment menys afavorits i enviar-los cap a l’escola pública. 
99 Aquesta situació en l’educació obligatòria i secundària postobligatòria contrasta amb l’educació universitària, on la majoria d’estudiants ca-
talans assisteixen a universitats públiques (el 87,7% el curs 2012-2013, excloent la UOC), mentre que de mitjana a l’OCDE aquest percentat-
ge és del 71%. 
Panorama de la educación 2013: indicadores de la OCDE. OCDE, 2013. Consulta a 
http://www.oecd.org/edu/Panorama%20de%20la%20educacion%202013.pdf.  
100 En aquest sentit l’Anuari 2013 de la Fundació Jaume Bofill afirma que la crisi econòmica “orienta la població socialment desfavorida cap 
al sector públic per les garanties més grans de gratuïtat”, fet que “ha afavorit els desequilibris en la composició social dels centres” (Martínez i 
Albaigés, 2013). 
101 Tal com es comenta a l’apartat 5.2 d’aquesta Memòria (“Evolució demogràfica”), des de l’any 2000 han crescut de manera sostinguda els 
naixements a Catalunya, sent l’any 2008 el punt d’inflexió d’aquest creixement. A partir d’aquest any, el nombre de naixements ha iniciat una 
tendència decreixent. 
102 Els ajustos proposats han generat controvèrsia dins d’una part de la comunitat educativa, que ha criticat, entre d’altres, el fet que la majo-
ria de les línies eliminades corresponen a centres públics, que la decisió s’ha pres abans de les matriculacions i no després, fet que condicio-
na la preinscripció i per tant la demanda que reben els centres. També el Parlament de Catalunya s’ha pronunciat sobre aquesta modificació, 
instant el Govern a programar l’oferta en l’exercici de la coresponsabilitat dels ens locals i basant-se en el diàleg amb la comunitat educativa, 
i, en els casos en què aquesta modificació sigui imprescindible, insta el Govern a buscar les solucions menys lesives per als projectes educa-
tius dels centres afectats i a prioritzar el manteniment dels grups dels centres de titularitat pública, sempre amb el màxim respecte a l’equilibri 
territorial i la cohesió social (Moció 5/X del Parlament de Catalunya, sobre l’oferta escolar per al curs 2013-2014 – BOPC núm. 43, de 
18.03.2013; i Resolució 222/X, del Parlament de Catalunya, sobre l’oferta educativa – BOPC núm. 115, de 08.07.2013). 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3597/Informe%20al%20Parlament%202013%20_Sindic.pdf�
http://www.oecd.org/edu/Panorama%20de%20la%20educacion%202013.pdf�
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b043.pdf�
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b115.pdf�
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TAULA V-22.  Alumnat i professorat en els ensenyaments de règim general, per nivells educatius. Catalunya, curs 2012-2013 

  

Alumnat Professorat 
Variació respecte del curs anterior 

Alumnat Professorat 

Total 
Titularitat del centre 

Total 
Titularitat del centre 

Total 
Titularitat del centre 

Total 

Titularitat del 
centre 

Pública Privada 
concertada 

Privada no 
concertada Pública Privada Pública Privada 

concertada 
Privada no 
concertada Pública Priva-

da 

Total 1.284.825 66,4 29,1 4,5 105.529 67,3 32,7 0,8 1,4 0,9 -8,3 -3,1 -4,1 -1,1 

Educació infantil 
1r cicle (1) 84.244 63,0 12,6 24,4 10.360 66,4 33,6 -8,4 -6,5 -4,1 -14,7 -6,8 -6,2 -8,1 

Educació infantil 
2n cicle 245.474 68,8 30,0 1,2 

51.331 68,1 31,9 
-0,6 -0,8 0,4 -10,6 

-2,9 -4,2 -0,3 
Educació primària 460.584 66,7 32,0 1,3 1,7 2,0 1,0 0,5 

Educació especial 
(2) 6.744 42,3 57,7 0,0 1.565 51,4 48,6 2,7 3,0 2,4 - 0,7 -2,6 4,2 

ESO 285.461 62,5 36,5 1,0 

42.273 67,1 32,9 

1,5 2,5 0,2 -12,5 

-2,6 -3,7 -0,4 

PQPI (3) 7.537 64,5 0,0 35,5 6,0 11,1 - -2,3 

Batxillerat 87.377 66,1 14,6 19,3 2,0 3,2 3,7 -3,1 

CFGM 56.304 77,3 18,5 4,2 6,1 7,6 4,5 -11,1 

CFGS 51.100 70,6 21,9 7,5 3,9 3,5 7,8 -2,9 
Unitats: nombres absoluts en el total d’alumnat i professorat i percentatges en la distribució per titularitat del centre i en la variació respecte del curs anterior. 
(1) L’educació infantil de primer cicle no està concertada, sinó que la dada es refereix a les places de llars d’infants privades que reben una subvenció de la Generalitat. 
(2) Tots els centres privats d’educació especial són concertats. 
(3) El finançament que reben els PQPI no és un concert, sinó una subvenció. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 
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La taula anterior també desglossa la davallada del professorat per nivells educatius, fet que permet constatar 
com és més intensa en el primer cicle de l’educació infantil (que alhora és l’etapa que registra la principal dava-
llada d’alumnat). Segons la titularitat del centre, es constata com en l’educació infantil de segon cicle, primària i 
secundària són els centres públics els que registren les davallades, mentre que en els privats, pràcticament es 
manté el mateix nombre de professors (davalla lleugerament). 

Una conseqüència directa del creixement de l’alumnat i la davallada del professorat és l’augment de la ràtio 
d’alumnes per professor, tal com reflecteix la taula següent, en passar d’11,7 a 12,2 (0,5 punts percentuals 
més). Atès que la davallada del professorat ha estat més intensa en el sector públic que el privat (4,1% vs. 1,1%), 
la ràtio ha augmentat més en el sector públic i s’ha equiparat pràcticament a la del privat (12,1 vs. 12,3). Per ni-
vells educatius les diferències es mantenen en l’educació infantil de primer cicle (1,4 punts percentuals) i en 
l’educació especial (1,2 punts percentuals), mentre que en la secundària les diferències són menors (0,4 punts 
percentuals). Cal destacar que en l’educació infantil de segon cicle i la primària, la ràtio en centres públics és 
lleugerament superior a la dels centres privats. En l’edició anterior d’aquesta Memòria ja es va alertar dels possi-
bles efectes en la qualitat i equitat del sistema que pot comportar aquest increment generalitzat de ràtio, en par-
ticular en els centres públics, que són els que a la vegada escolaritzen un major nombre d’alumnes. Ara bé, cal 
tenir en compte que aquest increment no esgota l’increment màxim permès per la normativa estatal.103

TAULA V-23.  Ràtio d’alumnes per professor en els ensenyaments de règim general. Catalunya, cursos 2011-
2012 i  2012-2013 

 

  
Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Variació percentual 

Total Públic Privat Total Públic Privat Total Públic Privat 

Total 11,7 11,5 12,2 12,2 12,1 12,3 0,5 0,7 0,1 

Educació infantil (1r cicle) 8,3 7,7 9,4 8,1 7,7 9,1 -0,1 0,0 -0,3 

Educació infantil (2n cicle) i primària 13,2 13,1 13,5 13,8 13,8 13,7 0,5 0,7 0,1 

Educació especial 4,2 3,5 5,0 4,3 3,7 4,9 0,1 0,2 -0,1 

Educació secundària (1) 11,0 10,6 11,7 11,5 11,4 11,8 0,6 0,8 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. 

D’altra banda, al llarg del curs 2012-2013 s’han iniciat les actuacions del Programa de millora i innovació en la 
formació de mestres, impulsat conjuntament pels departaments d’Economia i Coneixement i d’Ensenyament, i 
que s’emmarca en l’eix 1 (professionalització de la docència) del Pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. 
D’entre les actuacions dutes a terme cal destacar la implementació en forma d’experiència pilot en sis universi-
tats del doble grau en educació infantil i primària. Els grups que els cursen són reduïts (entre 30 i 50 alumnes per 
universitat) i amb novetats tant en aspectes metodològics com organitzatius (serà un grau de cinc anys de durada 
i que preveu una estada obligatòria a l’estranger, per exemple). Paral·lelament, s’ha previst reduir l’oferta de pla-
ces del grau tradicional.104

En aquest context general cal destacar que per primera vegada en els darrers anys davalla l’alumnat estranger 
escolaritzat a Catalunya, si bé és una davallada molt lleu, del 0,1% (100 alumnes menys).

 

105 Tal com reflecteix la 
taula següent, les principals davallades es concentren en l’educació primària (3,4%) i l’ESO (5,3%), mentre que 
l’educació infantil registra un increment destacat (9,1%),106

                                                           
103 Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu (Martínez i Albai-
gés, 2013). 

 així com els PQPI (11%).  

104 Aquesta reducció (del curs 2012-2013 al 2013-2014) es preveu que sigui de 460 places per al conjunt d’universitats catalanes, dada que 
representa el 14,1% del total de places de magisteri per al curs 2012-2013. Font: Document “Programa de millora i innovació en la formació 
de mestres. Nou doble grau en educació infantil i primària”, de 27.06.2013. 
105 Ara bé, cal tenir en compte que el curs anterior (2011-2012) es va registrar un increment del 4,4%, si bé l’any abans pràcticament no 
s’havia incrementat l’alumnat estranger (el 0,5% el curs 2010-2011). Per tant, és aviat per afirmar que hi ha un canvi de tendència complet. 
Les dades dels propers cursos permetran contrastar aquest fet. 
106 Cal tenir en compte que aquesta taula inclou els dos cicles d’educació infantil i, per tant, els nascuts els anys 2007 i 2008 (que cursen P5 
i P4 respectivament) i que corresponen als dos darrers anys d’alta natalitat, tant de mares autòctones com estrangeres. Per a un major detall 
de les dades sobre naixements, vegeu l’apartat 5.2 “Evolució demogràfica” d’aquesta Memòria. 
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Fruit de la davallada de l’alumnat estranger respecte del curs anterior, davalla també (una dècima) el seu pes so-
bre el total de l’alumnat, en passar del 13,2% al 13,1%. Una altra variació que cal destacar és una major concen-
tració de l’alumnat estranger en el sector públic, que passa del 83,7% al 84,1%. 

TAULA V-24.  Alumnat estranger per nivell educatiu. Catalunya, cursos 2011-2012 i 2012-2013 

  Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Variació 

  

Alumnat 
estranger 

% sobre el 
total d'a-
lumnat 

% en el 
sector 
públic 

Alumnat 
estranger 

% sobre 
el total 

d'alumnat 

% en el 
sector 
públic 

Alumnat 
estranger 

(1) 

% sobre el 
total d'a-
lumnat2 

% en el 
sector 

públic (2) 

Total 168.580 13,2 83,7 168.480 13,1 84,1 -0,1 -0,1 0,4 

Educació infantil 35.805 10,6 85,9 39.063 11,8 86,4 9,1 1,3 0,5 

Educació primària 58.579 12,9 86,4 56.598 12,3 86,3 -3,4 -0,6 -0,1 

Educació especial 1.365 20,8 56,4 1.411 20,9 57,4 3,4 0,1 1,0 

ESO 48.253 17,2 80,4 45.713 16,0 80,8 -5,3 -1,1 0,4 

PQPI 2.447 34,4 66,1 2.716 36,0 67,9 11,0 1,6 1,8 

Batxillerat 8.172 9,5 87,0 8.478 9,7 86,8 3,7 0,2 -0,1 

CFGM 9.502 17,9 84,4 10.026 17,8 86,1 5,5 -0,1 1,7 

CFGS 4.457 9,1 76,8 4.475 8,8 76,7 0,4 -0,3 -0,1 
Unitats: nombre absolut d’alumnes, percentatges i variació en punts percentuals (vegeu notes). 
(1) Variació en percentatges. 
(2) Variació en punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Educació infantil 

Per primera vegada en els darrers cursos, l’alumnat de l’educació infantil davalla respecte del curs anterior: el 
8,4% en el primer cicle i el 0,6% en el segon. En ambdós cicles la davallada és més intensa en els centres privats 
no concertats (14,7% i 10,6% respectivament), fet que sembla confirmar que part de la davallada que experimen-
ten aquests centres és principalment deguda a motius econòmics més que demogràfics. 

D’igual manera, i després del pic registrat el curs 2011-2012 i a diferència dels cursos anteriors, les taxes 
d’escolarització dels zero als dos anys davallen respecte del curs anterior, tal com ja s’ha comentat i el gràfic se-
güent reflecteix. Cal situar els factors explicatius de la davallada en el context de crisi econòmica que ha modificat 
les necessitats i la disponibilitat econòmica de les famílies per escolaritzar els infants més petits.107

Ara bé, i atesos els efectes positius d’una educació infantil de qualitat i d’ampli abast, sobretot per als infants 
provinents de sectors més desafavorits, de mantenir-se aquesta davallada (i que atesos els factors explicatius, 
afecta els infants que viuen en llars amb una situació econòmica més precària) a llarg termini pot veure’s afecta-
da de manera negativa l’equitat del sistema.

 En canvi, a 
partir dels tres anys, la taxa d’escolarització és pràcticament del 100%, fet que permet continuar afirmant que es 
compleixen els objectius de l’Estratègia Europa 2020 relatius a aquesta etapa.  

108

                                                           
107 Ens referim, com ja hem comentat, a una menor disponibilitat econòmica de les famílies, fruit de l’augment de l’atur i del nombre de llars 
on cap membre treballa, la qual cosa, combinada amb l’augment del preu de les escoles bressol, comporta una menor escolarització dels in-
fants. 

 

108 En aquesta línia, el Parlament de Catalunya s’ha pronunciat instant el Govern a treballar conjuntament amb les administracions locals per 
tal de mantenir les actuals llars d’infants municipals garantint-ne el finançament i la viabilitat a llarg termini (Resolució 104/X del Parlament 
de Catalunya, sobre el finançament de les llars d’infants municipals. BOPC núm. 73, de 06.05.2013). 

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b073.pdf�
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b073.pdf�
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GRÀFIC V-12.  Taxa d’escolarització a l’educació infantil de primer cicle, per edats. Catalunya, cursos 2008-
2009 a 2012-2013 

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

Per últim, el gràfic següent conté, per al curs 2012-2013, el percentatge d’alumnes d’educació infantil de segon 
cicle que aprenen llengües estrangeres. Igual que en la resta de nivells educatius, l’anglès és la principal llengua 
estrangera estudiada, amb un major percentatge en l’escola privada que en la pública. L’aprenentatge d’altres 
llengües estrangeres (francès i alemany) es focalitza de forma gairebé exclusiva en l’escola privada no concerta-
da, atès que en els altres sectors el seu aprenentatge és residual.  

El gràfic no conté les dades relatives al primer cicle d’educació infantil, atès que l’aprenentatge de llengües es-
trangeres en aquestes edats és molt baix. Ara bé, cal destacar que es concentra únicament en les llars d’infants 
del sector privat, on el 9,2% dels matriculats aprenen anglès. 

GRÀFIC V-13.  Alumnat segons la llengua estrangera que estudia sobre el total de matriculats, per sector. Se-
gon cicle de l’educació infantil. Catalunya, curs 2012-2013 

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

8,8

35,8

56,6

9,2

34,9

56,3

9,9

36,9

54,9

11,2

38,2

61,3

9,7

37,1

55,7

0 anys 1 any 2 anys

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

62,1
55,7

76,4
71,9

0,3

0,1

0,3 10,6

0,1

0,0

0,1
2,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Total Sector públic Sector privat concertat Sector privat no concertat

Anglès Francès Alemany



CONDICIONS DE VIDA 

66 

Educació primària 

Segurament fruit de l’entrada de les cohorts d’edat en què es va registrar un increment de la natalitat, l’alumnat 
d’educació primària creix en tots els centres, ja siguin públics, privats concertats o no concertats (el 2%, l’1% i el 
0,5%, respectivament).  

A diferència de l’educació infantil, l’aprenentatge de llengües estrangeres arriba a la totalitat de l’alumnat amb 
independència de la titularitat del centre, sent l’anglès la principal llengua apresa, tal com reflecteix el primer dels 
dos gràfics següents. Les altres llengües estrangeres (francès i alemany) són apreses per un nombre reduït 
d’alumnes (0,8% i 0,1%, respectivament).  

L’excepció a la situació descrita està en els centres privats no concertats, on es presenta una realitat diferent. En 
primer lloc, s’aprecia una major diversificació en la primera llengua estrangera apresa: el 10,8% de l’alumnat dels 
centres privats no concertats aprèn el francès i el 2,6%, aprèn l’alemany; percentatges que contrasten amb els 
registrats en els centres públics (el 0,6% estudien francès i cap alemany) i en els centres privats concertats (el 
0,7% i el 0,1%, respectivament). 

En segon lloc, i tal com s’observa en el segon gràfic, només el 3,5% de l’alumnat estudia una segona llengua es-
trangera. Aquesta oferta formativa es concentra principalment a l’escola privada no concertada, amb el 42,6% de 
l’alumnat matriculat, sent el francès la principal llengua estudiada, seguida de l’anglès i de l’alemany. Cal tenir en 
compte també que el 66,7% de l’alumnat de primària està matriculat en centres públics, mentre que el 32% i 
l’1,3% restant ho estan en centres privats concertats i no concertats, respectivament. 

Els factors explicatius d’aquesta situació poden radicar en les pròpies característiques dels centres (la llengua 
vehicular de l’ensenyament en alguns és estrangera) o també pot respondre a una estratègia de diferenciació de 
l’oferta educativa.  

GRÀFIC V-14.  L’aprenentatge de llengües estrangeres a l’educació primària. Catalunya, curs 2012-2013 

Alumnat segons la primera llengua estrangera que es-
tudia sobre el total de matriculats, per sector 

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

Alumnat segons la segona llengua estrangera que es-
tudia sobre el total de matriculats, per sector 

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

L’anàlisi dels resultats escolars de l’alumnat de primària es nodreix d’una banda dels indicadors de rendiment i, 
de l’altra, dels resultats de l’avaluació de competències que es realitza a l’alumnat de sisè curs. Pel que fa als in-
dicadors de rendiment (resumits en la taula següent), s’aprecien pocs canvis en el temps, si bé es detecta una 
certa tendència creixent en la taxa d’idoneïtat, mentre que la taxa de repetició a sisè davalla en els centres pri-
vats (i es manté sense variacions en els públics). 
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TAULA V-25.  Indicadors de rendiment a l’educació primària. Catalunya, cursos 2010-2011 a 2012-2013 

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 

2012-2013 97,6 98,4 94,5 96,7 91,6 94,7 1,1 1,0 
Unitats: percentatges. 
Font: Departament d’Ensenyament. 

Pel que fa a l’avaluació de competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques a sisè de primària, els resultats 
del curs 2012-2013 presenten característiques diferents respecte dels cursos anteriors. Així, si bé s’han avaluat 
un nombre similar d’alumnes,109

Les principals novetats són tres: s’han avaluat aspectes nous de les competències (com ara l’expressió escrita en 
llengua estrangera o la representació gràfica de dades en competència matemàtica); s’ha incrementat el nivell de 
dificultat de les preguntes (per tal de mesurar amb més precisió el domini de les competències); i s’han augmen-
tat els nivells d’assoliment del domini de les competències, en passar de tres a quatre, els mateixos nivells en 
què s’avaluen les competències a quart d’ESO.

 s’han introduït un seguit de novetats a les proves, fruit de l’experiència assolida 
en les quatre avaluacions precedents i amb la finalitat d’estimular la millora contínua dels centres i del sistema.  

110

La puntuació mitjana en totes les competències avaluades és superior als 70 punts, però inferior a la registrada 
el curs anterior, fet que, ateses les novetats de la prova, no es pot considerar un empitjorament dels resultats.

  

111

El nivell que concentra un major nombre d’alumnes en totes les competències és el mitjà-alt (més del 30% 
d’alumnes). El nivell alt concentra més d’un 20% de l’alumnat en totes les competències i el nivell baix (novetat 
d’aquest curs) concentra entre un 14,2% (en llengua castellana) a un 19% (en llengua anglesa). 

 
D’altra banda, els resultats demostren com el domini de les competències en llengua catalana i en llengua caste-
llana és similar, fet que reflecteix que el sistema educatiu català proporciona un coneixement equiparable a les 
dues llengües oficials de Catalunya.  

Com cada any, els resultats s’han analitzat segons unes variables associades als centres (titularitat i nivell de 
complexitat), a l’alumnat (sexe i repetició) i al territori. El nivell de complexitat (una altra de les novetats de 
l’anàlisi) es determina per un seguit d’indicadors (diversitat de l’alumnat, mobilitat, absències i demanda del cen-
tre) i segons els resultats és una de les variables que té més incidència en el nivell assolit dels alumnes, per so-
bre de la titularitat del centre. Així, “quan es comparen els resultats entre centres d’un mateix nivell de complexi-
tat, es redueixen les diferències entre centres públics i privats concertats” (Consell Superior d’Avaluació del Sis-
tema Educatiu, 2013, p. 25). 

Ara bé, els resultats en llengua anglesa matisen aquesta afirmació, atès que hi influeix la titularitat del centre de 
l’alumnat. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu situa en variables exògenes al sistema la possible 
explicació d’aquesta diferència de resultats (assistència a activitats extraescolars, colònies en anglès...), si bé  
també cal tenir en compte la diferència existent en l’aprenentatge de llengües estrangeres en els mateixos cen-
tres, tal com s’ha comentat anteriorment. 

Pel que fa a les variables associades a l’alumnat, els resultats mostren poques diferències derivades del sexe 
(més enllà d’un cert millor comportament de les noies en les competències lingüístiques i dels nois en les mate-

                                                           
109 S’han avaluat 71.717 alumnes (42 menys que el curs anterior), escolaritzats en 2.156 centres (20 centres més que el curs 2011-2012). 
S’ha exclòs de l’avaluació externa el 6,2% de l’alumnat matriculat. Font: L’avaluació de sisè d’educació primària 2013. (Quaderns d’avaluació, 
núm. 26). Barcelona: Departament d’Ensenyament, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2013. 
110 El nivell alt es refereix a l’alumnat que té molt bon domini de la competència avaluada, mentre que el nivell mitjà–alt es refereix al que té 
un bon domini, sent el nivell mitjà–baix el que es refereix a un domini suficient de la competència. El nivell baix s’associa a la manca de domi-
ni en una competència. 
111 La puntuació mitjana més alta s’assoleix en la competència matemàtica (76,3 punts) i la més baixa, en llengua catalana (71,1).  

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/quaderns26.pdf�
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màtiques), i es constata com el fet de no haver repetit un curs és un factor determinant per a uns millors resul-
tats.112

L’anàlisi dels resultats per demarcacions territorials no presenta diferències significatives, fet que permet afirmar 
que el sistema educatiu contribueix a la cohesió social del territori. D’altra banda, l’anàlisi confirma que les carac-
terístiques del centre (funcionament, equip directiu i docent, pràctiques pedagògiques o clima escolar) sí influen-
cien en els resultats. 

 

La millora dels resultats educatius és un dels objectius del Pla per a la reducció del fracàs escolar impulsat pel 
Departament d’Ensenyament. En el marc d’aquest Pla, cal destacar que durant el curs 2012-2013 s’han atès 
92.315 alumnes en les unitats de Suport Escolar Personalitzat (SEP) en 894 centres (dades a 31 de març), men-
tre que el curs anterior es van atendre 102.695 alumnes de 869 centres. En l’àmbit de l’educació secundària el 
curs 2013-2014 s’ha implementat el Programa intensiu de millora (PIM), que consisteix en el reforç escolar (4 ho-
res setmanals) per a l’alumnat que s’incorpora a primer d’ESO amb dificultats generalitzades d’aprenentatge. 

Educació secundària obligatòria 

L’alumnat d’ESO en la modalitat presencial creix en termes absoluts a l’escola pública i la concertada (4.397 i 
200 alumnes més, respectivament), mentre que davalla de manera significativa l’escola privada no concertada 
(que perd 408 alumnes). El total d’alumnes en aquesta etapa és de 285.461. 

En canvi, l’alumnat matriculat a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i que cursa l’ESO en la modalitat a distància ha 
davallat per primera vegada des que aquests estudis es van implantar. Així, el curs 2012-2013 s’han matriculat 
1.055 alumnes menys que el curs anterior, fet que suposa una davallada del 19,3%.113

Pel que fa a la distribució per sexe i edat de l’alumnat, la davallada general es dóna també en les dones, si bé de 
manera menys intensa (davallen el 16,9%). Per grups d’edat, els que tenen entre 20 i 24 anys registren la dava-
llada més intensa (33,5%) en comparació amb la davallada dels menors de 20 anys (12,4%) i dels majors de 25 
anys (13,8%). Igual que els cursos anteriors, més de la meitat de l’alumnat té més de 25 anys (el 53,8%). 

 Aquesta davallada es re-
produeix de manera més intensa en el total d’alumnes estrangers matriculats, que decauen el 46.4%. 

Pel que fa al nombre d’alumnes que obtenen el graduat en ESO, la variació interanual és positiva, atès que 
s’incrementen l’11,1% i ascendeixen a 1.201 persones. 

Retornant a les dades relatives a la modalitat presencial de l’ESO, els gràfics següents resumeixen les dades dis-
ponibles sobre l’aprenentatge de llengües estrangeres. Igual que ocorre en l’educació primària, gairebé tot 
l’alumnat d’ESO estudia anglès com a llengua estrangera obligatòria, sent molt petit el percentatge que estudia 
altres llengües (0,7% francès i 0,1% alemany) amb caràcter obligatori. Ara bé (i també igual que en la primària) 
aquesta situació es reprodueix en els centres públics i privats concertats, però no en els centres privats no con-
certats: el percentatge de l’alumnat que fa anglès amb caràcter obligatori és menor i tenen més importància rela-
tiva en francès i l’alemany.  

A l’ESO creix el percentatge de l’alumnat que estudia una segona llengua (en aquest cas com a optativa) respecte 
a la primària: passa del 3,5% al 14,3%. De nou, les diferències segons la titularitat del centre són elevades: el 
4,5% de l’alumnat matriculat als centres públics estudia una segona llengua estrangera, mentre que aquest per-
centatge arriba al 29,1% en els centres privats concertats i al 64,4% en els no concertats. Aquestes diferències es 
matisen en considerar la distribució general de l’alumnat en aquesta etapa: el 62,5% s’escolaritza en centres pú-
blics, el 36,5% en centres privats concertats i només l’1% en centres privats no concertats. 

L’anglès és la llengua majoritària estudiada amb caràcter obligatori, mentre que el francès és la llengua estudia-
da com a optativa per un major percentatge d’alumnes. 

                                                           
112 Aquesta darrera conclusió coincideix amb les de l’Informe PISA comentades anteriorment, segons les quals una elevada taxa de repetició 
influeix negativament en els resultats dels alumnes. 
113 Cal tenir en compte que l’IOC estructura les matèries de l’ESO en trimestres progressius i independents, fet que impedeix tenir un nombre 
concret i estable de l’alumnat matriculat al llarg del curs i, per tant, varia d’un trimestre a un altre. En les edicions anteriors d’aquesta Memò-
ria s’ha optat per considerar el darrer trimestre de curs, atès que fins al curs 2010-2011 era el que acumulava un major nombre d’alumnes. 
Malgrat això, tant el curs anterior com el que ara s’analitza, el tercer trimestre davalla el nombre de matriculats respecte del primer trimestre, 
en passar de 4.901 a 4.400.  
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GRÀFIC V-15.  L’aprenentatge de llengües estrangeres a l’ESO (modalitat presencial). Catalunya, curs 2012-
2013 

Alumnat segons la llengua estrangera que estudia 
(obligatòria) sobre el total de matriculats, per sector 

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

Alumnat segons la llengua estrangera que estudia (op-
tativa) sobre el total de matriculats, per sector 

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

Es disposa de dues fonts de dades per analitzar els resultats de l’alumnat d’aquesta etapa. Per una banda, els 
indicadors de rendiment (que conté la taula següent) i, de l’altra, els resultats de la segona avaluació de compe-
tències que s’ha fet a l’alumnat de 4rt d’ESO. 

Els darrers anys han millorat els indicadors de rendiment a l’ESO, amb un increment progressiu de la taxa de gra-
duació i de la taxa d’idoneïtat, i la conseqüent davallada de la taxa d’abandonament i de repetició. Aquesta evolu-
ció es dóna tant en centres públics com privats, si bé aquests segons en general presenten un punt de partida 
més bo que els primers. 

TAULA V-26.  Indicadors de rendiment a 4rt d’ESO. Catalunya, cursos 2009-2010 a 2012-2013 

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

Taxa d'idoneïtat (1) 

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

Centres públics 64,2 64,4 66,1 68,2 

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

Taxa de repetició (1) 

Total 9,5 9,0 8,7 7,3 

Centres públics 12,5 11,8 11,3 9,9 

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

Taxa de graduació (1) 

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

Centres públics 74,2 74,8 76,8 n.d. 

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

Taxa d'abandonament (2) 

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

Centres públics 10,4 10,9 7,9 n.d. 

Centres privats  6,2 5,4 3,5  n.d. 
Unitats: percentatges. 
(1) Taxa calculada sobre alumnat matriculat. 
(2) Taxa calculada sobre alumnat matriculat. Fa referència al percentatge d’alumnes que, en acabar 4rt d’ESO, no aproven el curs i, en no vo-

ler repetir-lo, demanen una certificació d’estudis i abandonen el sistema educatiu. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Els resultats del curs 2012-2013 de l’avaluació de competències a l’alumnat de 4rt d’ESO suposen una millora 
en totes les competències. Igual que l’any anterior, la prova és censal i de correcció externa. Hi han participat 
60.198 alumnes (el 92,9% dels matriculats), i se n’han exclòs 4.751 (el 7,1% de l’alumnat matriculat). Les proves 
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es fan per mesurar el grau d’assoliment de les competències i els coneixements bàsics de l’alumnat quan acaba 
l’educació obligatòria.  

Els resultats a 4rt d’ESO presenten un marcat paral·lelisme amb els de 6è de primària en les competències lin-
güístiques de català i castellà, però no en les matemàtiques i llengua anglesa. En aquests darrers dos casos els 
experts consideren que en els resultats hi influeixen altres factors, exògens als sistema, i que els centres no con-
trolen.114

En concret, en el nivell alt s’hi concentra entre el 26,4% de l’alumnat (llengua catalana) i el 32,6% (matemàti-
ques); en el nivell mitjà–alt els percentatges oscil·len entre el 26,6% (matemàtiques) i el 46,6% (llengua castella-
na); en el nivell mitjà–baix, entre els 15,3% (llengua catalana) i el 19,5% (matemàtiques); i en el nivell baix, que 
indica aquells alumnes que no tenen assolit el domini de la competència, els percentatges oscil·len entre l’11% 
(llengua catalana) i el 21,3% (matemàtiques). En les competències matemàtiques i de llengua anglesa els resul-
tats són més polaritzats: hi ha més alumnes al nivell baix i més al nivell alt. 

 En canvi, en el cas de la llengua catalana i castellana, s’aprecia un cert efecte compensador de les dife-
rències socioeconòmiques per part dels centres educatius. 

L’anàlisi dels resultats segons les variables associades al sistema (nivell de complexitat del centre, la titularitat i 
les característiques dels centres), als alumnes (sexe, origen territorial i si han repetit o no) i la seva distribució ter-
ritorial confirma les conclusions ja comentades en l’avaluació a 6è de primària. 

D’altra banda, els resultats d’aquesta prova tenen una utilitat col·lectiva (permeten detectar els aspectes del sis-
tema que cal millorar) i individual, atès que per a l’alumne i les famílies tenen caràcter formatiu i orientador, si bé 
no avalua els coneixements del contingut del currículum ni determina l’obtenció del títol de graduat. 

L’orientació acadèmica i professional durant l’ESO és clau per ajudar a l’alumnat a determinar la seva continuïtat 
en els estudis postobligatoris o decidir optar per inserir-se en el mercat de treball. Els indicadors internacionals 
confirmen que la primera opció és seguida cada vegada per més joves, conscients de la importància de l’educació 
i la formació professionals en les seves trajectòries vitals i professionals i segurament també, motivats per 
l’actual situació del mercat de treball. 

En aquest punt convé fer referència als serveis d’orientació educativa, acadèmica i professional que proporciona 
el sistema educatiu a l’alumnat d’ESO. Segons les dades facilitades pel Departament d’Ensenyament al CTESC al 
llarg del curs 2011-2012 s’han dut a terme un seguit d’actuacions que incideixen d’una banda en el personal ori-
entador i de l’altra en l’alumne.  

Així, pel que fa a la formació d'equips docents dels centres, s’ha impartit de nou el curs general d'orientació edu-
cativa, en el qual han participat 400 professors (entre coordinadors pedagògics, tutors i orientadors) de 140 cen-
tres de secundària; s’ha impartit formació específica a grups impulsors d’orientació i acció tutorial (190 profes-
sors de 91 centres de secundària); i formació específica individual, en la que han participat 450 professors de 
l’especialitat d’orientació educativa.  

D’entre les actuacions on el destinatari és l’alumne cal citar l’organització anual del Saló de l’Ensenyament, on es 
va proporcionar orientació personalitzada a 4.500 alumnes i es van atendre unes 1.500 consultes. Pel que fa als 
materials d’orientació acadèmica i professional, cal destacar els 64.000 qüestionaris i informes 
d’autoconeixement, de lliure accés, del web “Estudiar a Catalunya”,115

Batxillerat 

 realitzats a l’alumnat d’ESO. 

Seguint la tendència dels darrers cursos, l’alumnat de batxillerat creix el 2% (1.737 alumnes més), concentrant-se 
tant en centres públics com privats concertats (el 3,2% i el 3,7% respectivament) i decreixent en els privats no 
concertats (el 3,1%, fet que suposa 533 alumnes menys). El curs anterior també va davallar l’alumnat en aquests 
centres (si bé de manera més lleugera, el 0,5%), segurament en resposta a l’actual context econòmic.  

La distribució de l’alumnat en les modalitats de batxillerat segueix el mateix patró que els cursos anteriors: el 
46,8% ha optat per les humanitats i les ciències socials (sent les noies el 60,8% de l’alumnat d’aquesta modali-
tat), el 46,7% per les ciències i la tecnologia (on les noies suposen el 43,9%) i el 6,5% s’ha decantat pel batxillerat 

                                                           
114 L’avaluació de quart d’ESO 2013. (Quaderns d’Avaluació, núm. 25). Barcelona: Departament d’Ensenyament, Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu, 2013. 
115 Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Consulta a http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar.  

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/quaderns25.pdf�
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar�
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artístic (on les noies tenen un pes del 69,6%). Any rere any es manté estable el biaix de sexe en l’elecció de les 
modalitats de batxillerat, fet que, per tant, condiciona la carrera universitària que s’estudiarà. 

Pel que fa al batxillerat impartit a través de l’IOC, a diferència de l’ESO, cal destacar-ne l’increment del 5,5% en 
l’alumnat del segon semestre, que ascendeix fins a les 1.564 persones (81 més que el curs anterior).116

Cal destacar, per últim, l’increment del 49,5% de l’alumnat d’origen estranger matriculat a l’IOC i que passa de 99 
persones a 148 el segon semestre del curs 2012-2013 (fet que suposa el 9,5% del total).  

 De nou, 
les dones són majoritàries (el 54,3%) i també els menors de 25 anys (que concentren el 67,6% de l’alumnat). La 
distribució de l’alumnat en les tres modalitats del batxillerat tampoc no presenta diferències respecte del curs an-
terior: així el 54,9% opta per la branca d’humanitats i ciències socials (on les dones són el 57,9% dels matricu-
lats), el 31,6% per les ciències i la tecnologia (el 44,3% dels quals són dones) i el 13,6% opta per la modalitat ar-
tística (on les dones suposen el 62,7% de l’alumnat). En comparació amb el batxillerat presencial, en la modalitat 
a distància tenen més pes la branca humanística i l’artística que la científica. 

El curs 2012-2013 s’ha mantingut el nombre d’instituts que imparteixen el batxillerat en règim nocturn, malgrat 
les reduccions experimentades els darrers cursos. Així, els 18 centres actius el curs anterior han continuat la seva 
activitat, amb un total de 1.692 alumnes, el 4,5% menys que el curs anterior. 

El gràfics següents contenen les dades disponibles sobre l’aprenentatge de llengües estrangeres; s’hi aprecien 
algunes diferències respecte de l’anàlisi feta dels nivells educatius anteriors. Així, si bé tot l’alumnat estudia una 
llengua estrangera i l’anglès és la majoritària (amb més del 90% de l’alumnat que l’aprèn), les altres llengües es-
trangeres tenen una presència una mica més elevada. Un exemple és el francès, sobretot en els centres públics 
(a diferència del que ocorre a l’ESO i la primària, on el francès té un ensenyament residual).  

El 14,9% de l’alumnat de batxillerat aprèn una segona llengua estrangera; aquest percentatge és més elevat en-
tre els matriculats en centres públics (17,8%) que en els privats (8,7% en els concertats i 9,6% en els no concer-
tats), a diferència de l’ESO i la primària. Cal tenir en compte que el 66,1% de l’alumnat de batxillerat assisteix a 
centres públics, el 14,6% a centres privats concertats i el 19,3% a centres privats no concertats.  

La principal segona llengua estrangera estudiada (com a optativa) és el francès, seguida per l’alemany i l’italià 
(llengua que en els nivells educatius anteriors pràcticament no s’estudia). 

GRÀFIC V-16.  L’aprenentatge de llengües estrangeres al batxillerat (modalitat presencial). Catalunya, curs 
2012-2013 

Alumnat segons la llengua estrangera que estudia 
(obligatòria) sobre el total de matriculats, per sector 

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

Alumnat segons la llengua estrangera que estudia (op-
tativa) sobre el total de matriculats, per sector 

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

Per últim i pel que fa a la taxa de graduació, cal destacar que en termes generals es manté bastant estable els 
tres darrers cursos, si bé el darrer curs per al qual es disposa de dades davalla en els centres públics i creix en els 
                                                           
116 Cal tenir en compte que per facilitar la progressió en els estudis i proporcionar la màxima flexibilitat, l’IOC ofereix els cursos de batxillerat 
estructurats en semestres independents. En aquesta Memòria s’opta per prendre com a referència l’alumnat matriculat el segon semestre de 
cada curs. 
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privats. Cal tenir en compte que, igual que els cursos anteriors, la taxa és més alta en els centres privats que en 
els públics. 

TAULA V-27.  Taxa de graduació a 2n de batxillerat. Catalunya, cursos 2009-2010 a 2011-2012 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Taxa de graduació 

Total 76,4 76,8 76,5 

C. públics 70,6 71,1 70,3 

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

Formació professional inicial 

La formació professional inicial integra, juntament amb la formació professional per a l’ocupació, el concepte més 
ampli de formació professionalitzadora, entesa aquesta com el conjunt de programes formatius específics i adap-
tats a les necessitats de les persones, les empreses, els territoris i els sectors, dirigits a persones que estan en 
actiu, tant si són ocupades o com, prioritàriament, en situació d’atur. Es pot canalitzar per diferents tipus de ne-
cessitats de la persona: formació en competències clau, motivació, habilitats personals; formació en valors em-
presarials i/o valors cooperatius, i formació específica (formació adaptada al Catàleg de qualificacions professio-
nals o formació adaptada al lloc de treball).117

L’alumnat que cursa formació professional inicial el curs 2012-2013 creix respecte del curs anterior, tant en cen-
tres públics com privats concertats, mentre que davalla en els no concertats, seguint la tendència general de la 
resta de nivells educatius. Així, l’alumnat dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) creix el 6% (en 
passar de 7.113 a 7.537), mentre que els de grau mitjà (CFGM) creixen en 6,1% (passen de 53.090 a 56.304) i 
els de grau superior (CFGS), el 3,9% (passen de 49.180 a 51.100). 

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

Tot i registrar els increments més elevats en els ensenyaments de règim general, cal destacar que són els menys 
intensos en els darrers quatre cursos (a excepció dels PQPI que el curs 2011-2012 pràcticament no van créixer). 
Els propers anys es podrà contrastar si s’està desaccelerant efectivament el creixement d’aquesta formació.118

Pel que fa al sexe de l’alumnat, la situació és diferent en els PQPI dels cicles formatius: en els primers el pes dels 
nois és superior al de les noies (69,3% vs. 30,7%), mentre que en els cicles la distribució per sexe està més equi-
librada: les noies són el 41,6% de l’alumnat en els CFGM i el 46,7% en els CFGS. Tal com es va apuntar en l’edició 
anterior d’aquesta Memòria, la major importància de l’alumnat masculí en els PQPI segurament ve donada per la 
seva naturalesa de programa de segona oportunitat dirigit a l’alumnat amb més dificultats per finalitzar amb èxit 
l’ESO, i que les dades confirmen que aquest col·lectiu és majoritàriament masculí. 

   

D’altra banda, les dades del curs 2012-2013 també confirmen la tendència ja detectada el curs anterior: 
l’augment de l’edat de l’alumnat dels cicles formatius, fet que pot reflectir, per una banda, un major interès dels 
joves per obtenir una qualificació i, per una altra, un retorn al sistema educatiu de col·lectius que van abandonar 
en un altre context econòmic i ara opten per requalificar-se, així com d’altres persones, estiguin o no en situació 
d’atur, que decideixen millorar la seva qualificació professional per incrementar les seves oportunitats laborals. 

Així, en els CFGM la cohort de més de 20 anys concentra un major nombre d’alumnes (el 33%). Si bé aquest grup 
aglutina més edats que la resta (les dades es desglossen entre els de 16, 17, 18, 19 i més de 20 anys), cal tenir 
en compte que representa un canvi respecte de la situació de cursos anteriors, on els majors de 20 anys tenien 
una importància relativa menor (24,1% el curs 2009-2010). Respecte del curs anterior, els majors de 20 anys 

                                                           
117 Aquesta definició ha estat consensuada pels agents que integren el Consell de Relacions Laborals. Recomanacions a la negociació 
col·lectiva en matèria de formació professionalitzadora. Consell de Relacions Laborals, 2014. 
118 La nova concepció de la LOMCE sobre l’FP pot posar en perill el prestigi que ha assolit els darrers anys, els esforços públics per aconse-
guir-ho i la bona valoració que té en el mercat de treball, atès que, tal com destaca el Consell Assessor per la Reactivació Econòmica (CAREC) 
la nova llei d’educació presenta l’FP altre cop com una via residual, pels alumnes menys brillants i amb menys prestigi que el batxillerat. Font: 
Nota sobre l’impuls a la reforma de la formació professional i a la formació al llarg de la vida. Generalitat de Catalunya, CAREC, 2013. 

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/13%20-%20Consell%20Relacions%20Laborals/Noticies/Jornada%20Recomanacions%20Formaci%C3%B3/Formacio_2013_Cat_Def2.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/13%20-%20Consell%20Relacions%20Laborals/Noticies/Jornada%20Recomanacions%20Formaci%C3%B3/Formacio_2013_Cat_Def2.pdf�
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/11/04/14/49/79f7b818-b497-452f-b5d3-bf3f9e0090c3.pdf�
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són els que han registrat un increment més intens (de l’11,9%), en comparació amb els de 16 anys (que creixen 
el 7%), els de 17 (1,6%), 18 (2,4%) i 19 anys (5,8%). Aquesta tendència és més marcada en el cas de les noies: 
les majors de 20 anys són el 36,7% dels matriculats el curs 2012-2013 (més de dos punts percentuals més que 
el curs anterior).  

Pel que fa als CFGS, els majors de 20 anys són clarament la majoria (el 78,1%), si bé no han experimentat un 
creixement tan intens com en els CFGM, atès que el curs 2009-2010 concentraven ja el 77% de l’alumnat. En 
ambdós cicles, el col·lectiu de més de 20 anys té un pes superior en els centres públics que en els privats, ja si-
guin concertats o no.119

GRÀFIC V-17.  Alumnat dels cicles formatius de formació professional inicial per edats. Catalunya, cursos 2009-
2010 a 2012-2013 

 

Cicles formatius de grau mitjà 

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

Cicles formatius de grau superior 

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

 

Pel que fa a les vies d’accés a l’FP específica, l’ESO es confirma any rere any com la principal via d’accés als 
CFGM, mentre que són dues les principals vies d’accés als CFGS: el batxillerat i la prova d’accés. Respecte del 
curs anterior cal destacar una novetat: el curs específic d’accés, previst pel Reial decret d’ordenació general de la 
formació professional del sistema educatiu, tant pels CFGM com pels CFGS.120

                                                           
119 En els CFGM aquest col·lectiu comprèn el 34,3% dels matriculats en els centres públics, el 28,6% en els centres privats concertats i el 28% 
en els no concertats. La diferència per titularitat és més gran en els CFGS: el 80,9% de l’alumnat dels centres públics té més de 20 anys, men-
tre que en els privats aquest percentatge és del 71,8% (concertats) i 69,7% (no concertats). 

 

120 Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol. BOE núm. 182, de 30.07.2011. 
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GRÀFIC V-18.  Procedència de l’alumnat que accedeix a l’FP inicial. Catalunya, cursos 2009-2010 a 2012-2013 

Cicles formatius de grau mitjà 

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

Cicles formatius de grau superior 

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

Pel que fa a la distribució de l’alumnat per famílies professionals, la situació general és similar a la descrita per al 
curs anterior. Així, en els PQPI l’alumnat es concentra en les famílies del comerç (el 16,8%), l’hoteleria i turisme 
(12,2%) i instal·lació i manteniment (9,5%); en els CFGM l’alumnat es concentra en la sanitat (17,5%), 
l’administració i gestió (14%) i la informàtica i comunicacions (11%), mentre que en els CFGS les famílies amb 
més alumnat són els serveis socioculturals i a la comunitat (amb el 18,2%), la sanitat i l’administració i gestió 
(ambdues famílies amb l’11,9%). 

Any rere any i tant pel que fa als PQPI com als cicles formatius, el biaix per sexe es manté, tal com reflecteixen els 
gràfics següents. 

GRÀFIC V-19.  Alumnat dels PQPI per famílies professionals i sexe. Catalunya, cursos 2011-2012 i 2012-2013 

Evolució de l’alumnat 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica l’alumnat del curs 2012-2013. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Alumnat segons sexe 

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

D’altra banda, les famílies professionals que incrementen l’alumnat són: en els PQPI, l’hoteleria i turisme (amb 
169 alumnes més), la informàtica i comunicacions (145 alumnes més) i l’agrària (121 alumnes més); en els 
CFGM creixen les famílies d’hoteleria i turisme (524 alumnes més), serveis socioculturals i a la comunitat (468 
alumnes més) i el transport i manteniment de vehicles (amb 2.165 alumnes, si bé aquest increment respon a què 
s’han eliminat dues famílies professionals existents fins al curs 2011-2012 i aquesta nova família haurà absorbit 
part de l’alumnat).121

                                                           
121 “Manteniment de vehicles autopropulsats” i “manteniment i serveis a la producció”. 

 Per últim, en els CFGS les famílies que registren un increment més elevat de l’alumnat són 
l’hoteleria i turisme (382 alumnes més) i el transport i manteniment de vehicles (amb 326 alumnes més). Cal 
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destacar dues noves famílies professionals que també registren increments importants: instal·lacions i manteni-
ment (que passa de 308 alumnes el curs passat a 1.315) i energia i aigua (que passa de 248 a 488 alumnes).122

Com es pot comprovar, una constant als tres nivells d’FP és l’increment registrat en l’hoteleria i turisme, segura-
ment en resposta als indicadors de creixement i d’ocupació que presenta aquest sector d’activitat. 

  

Cal tenir en compte també les famílies professionals que perden alumnat respecte del curs anterior: en els PQPI 
són l’administració i gestió (165 alumnes menys) i instal·lació i manteniment (amb 130 alumnes menys); en els 
CFGM només davalla la família d’imatge i so (amb 23 alumnes menys), mentre que en els CFGS davalla adminis-
tració i gestió (perd 547 alumnes), edificació i obra civil (257 alumnes menys) i fabricació mecànica (95 alumnes 
menys). 

                                                           
122 Ara bé, cal tenir en compte de nou el que s’ha comentat en els CFGM: desapareixen dues famílies professionals relacionades amb l’actual 
“instal·lacions i manteniment”. 



CONDICIONS DE VIDA 

76 

GRÀFIC V-20.  Alumnat de CFGM per famílies professionals i sexe. Catalunya, cursos 2011-2012 i 2012-2013 

Evolució de l’alumnat 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica l’alumnat del curs 2012-2013. 
Font: Departament d’Ensenyament. 

Alumnat segons sexe 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica el nombre de dones. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 
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GRÀFIC V-21.  Alumnat dels CFGS per famílies professionals i sexes. Catalunya, cursos 2011-2012 i 2012-
2013 

Evolució de l’alumnat 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica l’alumnat del curs 2012-2013. 
Font: Departament d’Ensenyament. 

Alumnat segons sexe 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica el nombre de dones. 
Font: Departament d’Ensenyament. 

A banda de la modalitat presencial ja comentada anteriorment, l’FP específica es pot cursar també en la modali-
tat a distància, a través de l’IOC i, com a novetat des del curs passat, en la modalitat dual. 
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L’alumnat matriculat el segon semestre del curs 2012-2013 en els diferents cicles formatius que ofereix l’IOC és 
superior al matriculat el mateix semestre del curs anterior (el 9,6% més en els CFGM i el 0,8% en els CFGS), si bé 
aquests increments són menys intensos que els registrats els darrers anys.123

Cal destacar el comportament de l’alumnat femení: en els CFGM pràcticament no s’incrementa (el 0,1%), mentre 
que en els CFGS davalla el 2,5% (121 dones menys matriculades). Aquest fet fa que davalli el seu pes relatiu so-
bre el total d’alumnat, si bé continuen sent la majoria de l’alumnat tant en els CFGM com en els CFGS (57,1% i 
69,6%, respectivament). Ara bé, en analitzar la distribució per sexe de l’alumnat segons famílies professionals, de 
nou es constata un clar biaix, amb famílies fortament feminitzades i d’altres on la presència de les noies és testi-
monial.

 

124

Enguany cal destacar una novetat en la formació a distància: al curs d’accés als CFGS, en el qual s’han matriculat 
2.740 alumnes, el 55,7% dels quals són dones. 

 

L’FP dual, implementada per primer cop el curs passat, ha rebut el curs 2012-2013 un impuls considerable, atès 
que és una modalitat que permet un major contacte entre el món educatiu i l’empresarial i, per tant, una millor 
capacitació professional del seu alumnat. Aquest curs 50 centres educatius imparteixen 34 CFGM i 32 CFGS en la 
modalitat dual, amb la participació de més de 260 empreses.125

També cal fer referència en aquest apartat als indicadors de rendiment disponibles pels diferents estudis d’FP. 
Pel que fa als PQPI i segons la informació facilitada pel Departament d’Ensenyament, el curs 2012-2013 s’han re-
incorporat al sistema educatiu 1.961 alumnes, dada que representa el 40% dels que superen els programes i el 
33% dels que hi ha participat.  

 Aquestes dades són clarament superiors a les 
del curs anterior, quan va haver 26 centres educatius que van impartir 16 cursos de grau mitjà i 15 de grau supe-
rior.  

En termes absoluts, el nombre d’alumnes que ha superat els PQPI  el curs 2012-2013 és de 4.852. Les dades del 
Departament relatives al nombre d’alumnes dels cursos anteriors que han cursat els mòduls C indiquen que el 
20% dels que superen el PQPI obtenen el graduat en ESO. 

En aquesta línia, convé destacar les conclusions de l’avaluació dels PQPI feta enguany per l’Ivàlua,126 atès que pel 
que fa als resultats educatius dels PQPI destaca la seva efectivitat per fomentar el retorn al sistema educatiu, pe-
rò amb efectes diferents en funció de l’entitat organitzadora del programa. Així, els alumnes que han cursat PQPI 
organitzats pel SOC tendeixen a matricular-se més en CFGM, mentre que els que han cursat PQPI organitzats pel 
Departament d’Ensenyament tendeixen a matricular-se a l’ESO i a obtenir el graduat. Des d’un punt de vista labo-
ral, l’anàlisi demostra que els alumnes que han finalitzat els programes tenen retorns positius uns dos anys des-
prés d’acabar el curs.127

Pel que fa als cicles formatius, la seva estructura modular dificulta el càlcul de la taxa de graduació en un curs de-
terminat, per la qual cosa el Departament d’Ensenyament proporciona el nombre absolut de titulats. Tal com 
s’observa en el gràfic següent, any rere any creix el nombre de titulats en CFGM i CFGS (també fruit de l’augment 
de l’alumnat matriculat), fet que a llarg termini suposa una millora del nivell de qualificacions de la població.  

 

                                                           
123 Com ara la variació del 16,1% en els CFGM i del 23% en els CFGS registrada el curs 2011-2012 respecte de l’anterior. 
124 Igual que el curs anterior les especialitats de gestió administrativa, el curs auxiliar d’infermeria i el d’atenció sociosanitària (en CFGM) i de 
secretariat, administració i finances i educació infantil (en CFGS) tenen més d’un 80% de dones entre el seu alumnat. En canvi, en les especia-
litats d’equips i instal·lacions electrotècniques (CFGM) i administració de sistemes informàtics (CFGS) el pes de les dones és molt menor (2,6% 
i 13,5%, respectivament).  
125 Font: web específic sobre l’FP dual del Departament d’Ensenyament. Consulta: 26.03.2014. Cal tenir en compte que els 32 CFGS inclouen 
tres cicles que permeten obtenir dues titulacions en tres anys, com ara Disseny i fabricació mecànica i Programació de la producció en emmot-
llament de metalls i polímers.  
126 Avaluació dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI): informe final. Ivàlua, 2013. Consulta a: 
http://www.ivalua.cat/documents/1/10_03_2014_08_41_24_Informe_PQPI_final_2013.pdf.  
127 L’anàlisi destaca que aquestes diferències es deuen en gran part a l’efecte “descremat” de la demanda, és a dir, en la selecció dels parti-
cipants en els programes, atès que aquells centres que són finançats pel SOC (i que reben el finançament en funció del nombre de persones 
que finalitzen el curs) tendeixen a escollir, d’entre la població destinatària dels programes, aquells que tenen més probabilitats d’acabar el 
curs. En canvi, els PQPI impartits per centres dependents del Departament d’Ensenyament són menys selectius (reben el finançament en fun-
ció del nombre de matriculats). Aquesta situació porta a uns resultats positius en termes d’efectivitat, però no tant en termes d’equitat.  
L’informe destaca també altres diferències de cobertura territorial i poblacional en funció del Departament que organitza els PQPI, per la qual 
cosa una de les principals recomanacions de l’Informe és la unificació administrativa (i de criteris) d’aquesta gestió. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=d1ade7343044d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d1ade7343044d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www.ivalua.cat/documents/1/10_03_2014_08_41_24_Informe_PQPI_final_2013.pdf�
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GRÀFIC V-22.  Alumnat que obté el títol de cicles formatius. Catalunya, cursos 2007-2008 a 2011-2012 

Cicles formatius de grau mitjà 

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

Cicles formatius de grau superior 

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

Per tancar aquest apartat, és interessant fer un breu comentari sobre el nombre de titulats en educació secundà-
ria postobligatòria, atès que malgrat la lleu davallada registrada el curs anterior, el 2012-2013 tornen a incre-
mentar-se (el 7,9% de mitjana), tal com reflecteix el gràfic següent. L’increment més intens el registren els titulats 
en CFGM (15%), seguits pels titulats en CFGS (que creixen el 8,5%) i els titulats en batxillerat (que s’incrementen 
el 4,5%). El curs 2011-2012, a diferència del curs anterior, el pes dels titulats en FP és lleugerament superior al 
dels titulats en batxillerat: 51,1% vs. 48,9%, si bé la diferència és petita. 

L’evolució positiva registrada els darrers cursos pot ser fruit de l’increment de l’alumnat que han registrat aquests 
estudis (i que, per tant, fa augmentar el nombre de titulats en termes absoluts), increment que alhora pot ser de-
gut als esforços que han realitzat tant institucions públiques com els agents socials i econòmics per prestigiar i 
promoure la formació professional i el batxillerat. 

GRÀFIC V-23.  Alumnat que supera i obté el títol de batxillerat, de tècnic/a (CFGM) i de tècnic/a superior 
(CFGS). Catalunya, cursos 2007-2008 a 2011-2012 

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

Ara bé, malgrat aquesta millora, cal tenir en compte que en l’actual context de crisi econòmica i d’ocupació, i en 
el marc legal que ha establert la LOMCE, alguns sectors recomanen dur a terme diferents actuacions de millora 
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de l’FP en el nostre país. Així, els experts que conformen el CAREC, davant la diagnosi de la manca de qualificaci-
ons mitjanes de la població adulta catalana i tenint en compte el context descrit proposen un seguit d’actuacions 
per tal de millorar l’FP del sistema educatiu i per fomentar la formació al llarg de la vida (CAREC, 2013). Conside-
ren necessari reformar l’actual sistema d’FP pel que fa a als processos d’aprenentatge,128

3.2.2. ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 

 la seva organització 
(apostant per una major interacció entre el sistema educatiu i el productiu) i millorant la gestió administrativa del 
sistema, atès que hi ha una excessiva dispersió de responsabilitats públiques en aquests estudis. 

Per primera vegada en els darrers cursos, els ensenyaments de règim especial perden alumnat. Matisa aquesta 
afirmació el fet que les dades no incorporen l’alumnat matriculat per lliure a les proves de certificacions de les 
escoles oficials d’idiomes (EOI). Aquesta situació general és diferent en funció dels ensenyaments. 

Tal com reflecteix el segon gràfic, els esports i l’art dramàtic tenen més alumnes (471 i 25 respectivament), men-
tre que la resta d’ensenyaments perden alumnes o mantenen el mateix nombre que el curs anterior: els estudis 
de dansa perden 548 alumnes, 238 els de música i 259 el d’arts plàstiques i disseny. Precisament el curs 2011-
2012 els estudis de dansa i música van registrar increments significatius. 

Igual que els anys anteriors, les dones són majoria en l’alumnat d’aquests ensenyaments (el 61,9%) i es concen-
tren especialment en els de dansa (on són el 93,7% de l’alumnat), conservació i restauració de béns (89,6%), es-
tudis superiors de disseny (69,4%) i idiomes (65,9%). 

GRÀFIC V-24.  Alumnat dels ensenyaments de règim especial. Catalunya, curs 2012-2013 

Distribució per ensenyament segons sexe 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: les dades d’idiomes inclouen l’alumnat que cursa anglès a 
l’IOC, però no les de l’alumnat lliure matriculat a les EOI. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Variació respecte del curs anterior 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: les dades d’idiomes inclouen l’alumnat que cursa anglès a 
l’IOC, però no les de l’alumnat lliure matriculat a les EOI. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Igual que en l’educació primària, l’ESO i el batxillerat, a continuació s’analitza l’aprenentatge de llengües estran-
geres. La taula següent conté l’alumnat que estudia idiomes en els ensenyaments de règim especial, ja sigui amb 
caràcter presencial (a través de les EOI), ja sigui a distància (en cursos impartits també per les EOI o per l’IOC). 
S’inclou també l’alumnat que es matricula directament per a l’obtenció de la certificació oficial d’un idioma (de ni-
vell intermedi o avançat) i que es prepara pel seu compte o bé en una acadèmia d’idiomes privada. 

Tal com es comenta a la nota de la taula, la manca de dades sobre l’alumnat lliure per al curs 2012-2013 impe-
deix tenir el total per a aquest curs i així comparar-lo amb els cursos anteriors. Tot i això, es constata una certa 
davallada de l’alumnat presencial i un cert “transvasament” de l’alumnat no presencial de les EOI als cursos de 
l’IOC. Cal destacar que en aquest darrer cas l’alumnat s’ha multiplicat per cinc en tres cursos. 

                                                           
128 Sense oblidar la formació integral de la persona, recomanen repensar els currículums dels cicles, fomentar l’aprenentatge d’habilitats es-
pecífiques i de competències transversals per millorar l’ocupabilitat dels joves. 
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TAULA V-28.  Alumnat matriculat en ensenyaments d’idiomes de règim especial. Catalunya, cursos 2010-2011 
a 2012-2013 

  
Total 

Alumnat presencial Alumnat no presencial (1) 
Alumnat lliure (2) 

Curs extensiu Cursos intensius EOI IOC 

2010-2011 58.462 48.973 3.059 698 5.732 

2011-2012 58.947 47.406 1.459 2.086 2.395 5.601 

2012-2013 54.564 47.969 1.778 1.049 3.768 - 
Unitats: nombres absoluts. 
(1)  L’alumnat no presencial únicament estudia anglès, ja sigui a través del Programa “That’s English” de les EOI, ja sigui a través de l’IOC. Les 
dades corresponen a l’alumnat matriculat el segon semestre del curs. 
(2) En el moment de redacció d’aquesta Memòria no es disposa de les dades de l’alumnat matriculat per lliure a les proves d’obtenció dels 
certificats d’idiomes per al curs 2012-2013. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Tal com s’observa en els gràfics següents, l’anglès és la principal llengua estrangera estudiada, si bé cal tenir en 
compte que en la modalitat a distància només s’imparteix l’anglès (tant en les EOI com a l’IOC). Malgrat que el 
gràfic no ho reflecteix, la meitat de l’alumnat dels cursos intensius de les EOI estudia espanyol per a persones es-
trangeres (el 54% ambdós quadrimestres). La segona llengua estrangera més estudiada és el francès, seguida de 
l’alemany i l’italià. Les llengües d’economies emergents (com ara el rus i el xinès) tenen pocs alumnes en termes 
absoluts, però tendeixen a créixer.129

GRÀFIC V-25.  Alumnat matriculat en ensenyaments d’idiomes de règim especial, per llengua estrangera. Cata-
lunya, cursos 2011-2012 i 2012-2013 

 

Curs 2011-2012 

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

Curs 2012-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Dada no disponible. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

3.2.3. EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA 

El curs 2013-2014 l’oferta de places universitàries es manté pràcticament estable, en passar de 57.205 a 
57.331 places, de les quals 37.994 corresponen a estudis de grau, 15.547 a màsters i 3.790 a màsters interuni-
versitaris. Respecte del curs anterior només creix l’oferta de màsters (l’1,8%), mentre que la de graus i la de màs-
ters interuniversitaris davallen lleugerament (el 0,2% i l’1,6%, respectivament).  

Igual que el curs 2012-2013, la branca d’estudis de ciències socials concentra el major nombre de places (al vol-
tant del 40% tant en els graus com en els màsters), seguida per la branca tècnica (20% aproximadament) i la de 
ciències de la salut i les arts i humanitats (amb el 13% de les places cadascuna). 

                                                           
129 Així, el curs 2011-2012 hi va haver 634 alumnes matriculats a rus en la modalitat presencial i per lliure i 477, a xinès. El curs 2012-2013 
el nombre d’alumnes va ser de 712 i 488 respectivament. 
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D’altra banda, el nombre d’estudiants matriculats en les universitats de Catalunya el curs 2012-2013 davalla el 
2,5% respecte del curs anterior (5.507 estudiants menys), si bé aquesta davallada no és homogènia en totes les 
universitats. Així, les que concentren més estudiants sobre el total són les que registren els principals decre-
ments,130 mentre que les universitats amb menor percentatge d’estudiants n’incrementen el seu nombre.131

L’evolució del nombre d’estudiants matriculats a les universitats catalanes mostra una tendència general a dava-
llar, fet que pot venir donat per les variacions demogràfiques, però no es pot deixar de banda l’impacte de la crisi 
econòmica i dels ajustos pressupostaris que han justificat l’aplicació de diferents mesures que han pogut condi-
cionar l’accés a la universitat de les persones en situació econòmica més desfavorable. Entre aquestes mesures 
destaca l’increment de les taxes universitàries i els preus públics,

 Cal 
destacar que aquest ja és el tercer curs consecutiu en què la UOC perd estudiants, si bé els anys anteriors era la 
universitat que registrava els principals increments, en una etapa expansiva i de consolidació d’aquesta modalitat 
d’ensenyament. 

132

GRÀFIC V-26.  Estudiants matriculats en les universitats de Catalunya (cicles i graus). Cursos 2007-2008 a 
2012-2013 

 així com el nou sistema de beques estatal 
(comentat en l’apartat que analitza la normativa en l’àmbit educatiu aprovada el 2013). 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica la dada corresponent al curs 2012-2013. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

Les proves d’accés a la universitat (PAU) són, com cada curs, la principal via d’accés a la universitat (concentra el 
63,3% dels estudiants). Amb un menor nombre d’estudiants, les titulacions tècniques superiors i els canvis de 
carrera són la segona i tercera via d’accés, respectivament. Tal com s’observa al gràfic següent, en els darrers 
tres cursos aquestes vies han disminuït en termes absoluts, mentre que d’altres, com ara les titulacions universi-
tàries han registrat un increment destacat (del 90,2%, en passar de 1.340 estudiants a 2.549 el curs 2013-
2014). Així mateix, les proves d’accés per a adults (majors de 25, 40 i 45 anys) perden pes sobre el total de vies 
d’accés, en passar de concentrar el 3,4% dels estudiants que van accedir a la universitat el curs 2011-2012 al 

                                                           
130 El nombre d’estudiants davalla l’11,2% a la UOC, el 3,5% a la UPC, el 2,9% a la UB i el 2,7% a la URL. 
131 Els estudiants matriculats a la UPF s’incrementen el 7,1%, a la UdG el 4,3%, a la URV l’1,7% i a la UVIC el 4,4%. 
132 En aquest sentit, alguns autors han calculat que en els darrers sis anys, l’efecte combinat del canvi dels plans d’estudi i de les successives 
modificacions del sistema de preus ha encarit entre un 69% i un 291% el preu dels estudis universitaris en termes reals, és a dir, un cop des-
comptada la inflació.  El preu de la carrera: preus universitaris 2013-2014 a Catalunya i anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis. V. Sa-
cristán, J. França i A. Ras (2013).  Observatori del Sistema Universitari. Consulta a 
http://www.observatoriuniversitari.org/Fitxers/CostCarreres2013/Carrera.pdf. 
En aquest sentit, el Síndic de Greuges ja ha alertat del possible entrebanc per a l'accés als estudis universitaris que pot suposar l'elevat cost 
dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, combinat amb l'eliminació d'alguns supòsits d'exempció i de bonificació. 
Informe al Parlament 2013. Barcelona:  Síndic de Greuges, 2013. Consulta a  
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3597/Informe%20al%20Parlament%202013%20_Sindic.pdf.  
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2,5% el curs 2013-2014.133

D’altra banda, cal destacar que si bé el curs 2012-2013 el nombre d’estudiants amb plaça assignada a la univer-
sitat va davallar (en passar de 50.879 a 49.146), el curs 2013-2014 es registra un repunt lleuger (del 0,2%) en 
arribar als 49.279 estudiants. 

 De repetir-se aquesta tendència caldria analitzar la idoneïtat d’aquestes proves com 
a mecanismes per facilitar l’accés de la població adulta als estudis universitaris. 

GRÀFIC V-27.  Estudiants amb plaça assignada a la universitat per vies d’accés. Catalunya, cursos 2011-2012 
a 2013-2014 

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

Pel que fa a les PAU, la taula següent reflecteix com per primera vegada en sis cursos, l’any 2013 el nombre de 
persones matriculades davalla (lleugerament, el 0,6%). Aquesta davallada és la mateixa per als homes que per a 
les dones, si bé elles continuen sent més de la meitat del total de matriculats (el 57%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 Cal tenir en compte, però, que si bé els estudiants que accedeixen a la universitat prèvia superació de la prova per a majors de 25 anys 
davallen respecte del curs anterior (passen de 1.287 a 1.127), els que hi accedeixen mitjançant la prova per a majors de 40 i 45 anys, 
s’incrementen (passen de 5 a 12 i de 66 a 114, respectivament).  
Pel que fa a l’edat dels estudiants, el 46,6% dels que es van matricular a les proves d’accés per a majors de 25 anys tenen entre 25 i 29 anys, 
mentre que el 25,4%, tenen entre 30 i 34 anys. En les proves per a majors de 45 anys també són les cohorts més joves les que concentren un 
major percentatge de matriculats: el 48,8% tenen entre 45 i 49 anys, el 30,3% tenen entre 50 i 54 anys i el 13,3% tenen entre 55 i 59 anys. 
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TAULA V-29.  Proves d’accés a la universitat. Catalunya, convocatòries 2008-2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Persones matriculades 

Total 26.903 28.386 31.294 35.850 36.089 35.880 

Homes 11.424 12.001 13.413 15.109 15.502 15.412 

Dones 15.488 16.385 17.881 20.741 20.587 20.468 

Persones presentades (1) 

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

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

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

Persones aprovades (1) 

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

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

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

A banda de la informació quantitativa dels fluxos d’entrada a la universitat, cal tenir en compte altres dades més 
qualitatives, que proporcionen informació sobre l’assoliment d’aquest estudis. Els gràfics següents contenen la 
taxa de rendiment dels estudiants universitaris (tant de cicles com de graus) per als darrers quatre cursos.134

GRÀFIC V-28.  Evolució de la taxa de rendiment universitari segons universitat pública i total. Catalunya, cursos 
2009-2010 a 2012-2013 

 En 
pràcticament totes les universitats l’evolució d’aquesta taxa és creixent i en general superior en graus que en ci-
cles (0,80 vs. 0,83). 

Cicles  

 
Unitats: percentatges. 
Nota: el gràfic indica la dada corresponent al curs 2012-2013. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-
xement. 

Graus  

 
Unitats: percentatges. 
Nota: el gràfic indica la dada corresponent al curs 2012-2013. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-
xement. 

Els darrers indicadors de progressió en els estudis disponibles fan referència al curs 2010-2011 i afecten els es-
tudiants que es van matricular a la universitat set cursos abans, tal com reflecteix el gràfic següent. Seguint la 
tendència dels tres darrers cursos, creix lleugerament el percentatge d’estudiants que s’han titulat, si bé alhora 
creix el percentatge dels que abandonen. Destaca la davallada de 3,3 punts percentuals en els estudiants que 
continuen estudiant. 

                                                           
134 La taxa de rendiment és la ràtio entre el nombre de crèdits superats dividits pel nombre de crèdits matriculats, de forma que el rendiment 
és més elevat a mesura que la taxa s’aproxima a 1. 
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GRÀFIC V-29.  Indicadors de progressió. Catalunya, cursos 2008-2009 a 2010-2011 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Es refereix als estudiants que es van matricular els cursos 2002-2003, 2003-2004 i 2004-2005 i que els cursos 2008-2009, 2009-2010 

i 2010-2011 (respectivament) s’han titulat. 
(2) Es refereix als estudiants que es van matricular els cursos 2002-2003, 2003-2004 i 2004-2005  i que els cursos 2008-2009, 2009-

2010 i 2010-2011 (respectivament) porten dos anys sense matricular-se en el mateix centre d’estudi.  
(3) Es refereix als estudiants que es van matricular els cursos 2002-2003, 2003-2004 i 2004-2005 i que els cursos 2008-2009, 2009-2010 

i 2010-2011 (respectivament) encara continuen estudiant. 
(4) Es refereix als estudiants que es van matricular el curs 2003-2004 i 2004-2005 en un cicle i que el curs 2009-2010 i 2010-2011 (res-

pectivament) s’han traslladat a un grau a la mateixa universitat. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

D’altra banda, la mobilitat dels estudiants és un dels indicadors que s’empra per aproximar-nos al grau 
d’internacionalització dels estudis. Les dades disponibles i que recullen els gràfics següents contenen un salt de 
sèrie, atès que a partir del curs 2011-2012 no es disposa de les dades de mobilitat dels estudiants de la Univer-
sitat Ramon Llull. Malgrat això, el curs 2012-2013 la mobilitat s’incrementa respecte de l’anterior, tant pel que fa 
a estudiants visitants (6,9%) com a estudiants catalans que fan una estada a una altra universitat (15,6%), ja si-
gui de la resta de l’Estat o a l’estranger. Les dades dels propers cursos confirmaran si la davallada registrada en 
el curs 2011-2012 va ser puntual o l’inici d’un canvi de tendència. Malgrat això, cal tenir en compte, com ja es va 
apuntar en l’edició anterior d’aquesta Memòria, els efectes de la crisi econòmica en la mobilitat dels estudiants, 
així com la davallada de les beques de mobilitat.  
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GRÀFIC V-30.  Mobilitat estudiantil en el marc de programes de mobilitat. Catalunya, cursos 2010-2011 a 
2012-2013 

Nombre d’estudiants 

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

Variació relativa 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 no es disposa de les 
dades de la URL. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-
xement. 

En general, les dones tenen una major propensió a fer estades fora de Catalunya, atès que són el 62,2% dels es-
tudiants visitants i el 59% dels estudiants catalans que es desplacen. On no hi ha diferències segons el sexe és 
en l’origen i la destinació d’aquesta mobilitat. Així, més de la meitat dels estudiants visitants procedeixen de la UE 
(el 53,2%), mentre que el 35,5% vénen de la resta del món i només el 8,2% de la resta de l’Estat. Així mateix, tres 
quartes parts dels estudiants catalans que fan una estada fora van a algun Estat membre de la UE (el 75,1%), 
mentre que el 14,3% va a un altre país del món i el 6,1% a la resta de l’Estat. Respecte del curs anterior els estu-
diants visitants de la resta de l’Estat i els catalans que s’hi desplacen han davallat (el 42,6% i l’11,9%, respecti-
vament), segurament fruit de la davallada de les beques Sèneca (configurades específicament per fomentar la 
mobilitat estudiantil dins de l’Estat espanyol). 

D’altra banda, caldrà veure en futurs cursos l’efecte de la substitució de les beques Erasmus per les Erasmus+, 
així com el de la modificació dels requisits per accedir a aquestes beques i per gaudir-ne, introduïts pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport el curs 2013-2014.135

3.3. APRENENTATGE PERMANENT  

 

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

Els estats membres de la UE i altres organismes internacionals (com ara l’OCDE), conscients de la importància de 
l’aprenentatge permanent, utilitzen diferents indicadors per analitzar-ne l’evolució al llarg del temps. Així, cal tenir 
en compte l’indicador sobre la participació de la població adulta en accions d’aprenentatge permanent, elaborat a 
partir de l’EPA i comentat en l’apartat del context, en el marc del Programa europeu ET2020, i que l’any 2013 
mostra una evolució positiva a Catalunya, Espanya i a la UE en créixer respecte de l’any anterior.  

En segon lloc, el darrer Informe de l’OCDE sobre el panorama de l’educació al món recull l’augment de la partici-
pació en l’educació (més enllà de l’obligatòria) a Espanya, fins i tot per damunt de la mitjana de l’OCDE (OCDE, 
2013). Tot i això, Espanya segueix sent un dels cinc països de l’OCDE (juntament amb Itàlia, Portugal, Mèxic i Tur-

                                                           
135 Iniciat el curs 2013-2014, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va modificar els requisits per concedir l’aportació complementària de 
l’Estat per a estudiants beneficiaris de la beca Erasmus en el sentit d’exigir que també havien de ser beneficiaris d’una beca de caràcter gene-
ral concedida pel Ministeri el curs 2012-2013 (Ordre ECD/1997/2013, de 24 d’octubre. BOE núm. 259, de 29.10.2013). Davant la mobilitza-
ció dels estudiants afectats i de les crítiques de la mateixa Comissió Europea, el Ministeri va rectificar i va preveure que els estudiants no be-
neficiaris d’una beca de caràcter general també tinguessin accés al complement de la beca Erasmus atorgat pel Ministeri, fins a un màxim de 
100€ per alumne i mes (Ordre ECD/2327/2013, de 12 de desembre. BOE núm. 299, de 14.12.2013). 
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quia) amb menys del 60% dels adults de 25 a 64 anys que tenen com a màxim nivell d’estudis l’educació secun-
dària postobligatòria o l’educació terciària. L’Informe apunta que les generacions més joves han propiciat i propi-
ciaran el canvi en l’estructura educativa de la població.136

En tercer i darrer lloc, cal destacar que a finals de l’any 2013 s’han fet públics els resultats del primer Estudi de 
competències d’adults (més conegut per les sigles en anglès, PIAAC).

 

137

En la primera edició de l’Enquesta han participat aproximadament 157.000 persones adultes entre 16 i 65 anys, 
de 24 països i regions membres de l’OCDE, entre els quals se situa Espanya (si bé no es disposa d’una mostra 
representativa de Catalunya, per la qual cosa tots els comentaris posteriors es refereixen al conjunt de l’Estat).

 Aquest Programa ha estat impulsat per 
l’OCDE i suposa estendre a la població adulta l’avaluació de competències que realitza des de l’any 2003 el Pro-
grama PISA per als joves de 15 anys. Així, el PIAAC proporciona informació sobre el domini de la població en tres 
competències clau: la comprensió lectora, la comprensió matemàtica i la capacitat de resoldre problemes en en-
torns digitals. 

138

La puntuació mitjana assolida pels enquestats a Espanya se situa per sota de la puntuació mitjana tant dels paï-
sos de la UE com dels països de l’OCDE participants, ja sigui en comprensió lectora o matemàtica.

  

139

Els gràfics següents reflecteixen aquesta última constatació: aproximadament el 70% de la població adulta espa-
nyola té un nivell igual o inferior al 2 en comprensió lectora i matemàtica, mentre que de mitjana a l’OCDE aquest 
percentatge se situa al voltant del 50% (52,6% en comprensió lectora i 49,4% en comprensió matemàtica). 
D’altra banda, en els nivells superiors (3, 4 i 5) el percentatge d’adults que se situen en aquest nivell a l’OCDE és 
superior a l’espanyol, destacant el fet que no hi ha adults espanyols que assoleixin el nivell 5è (el més alt). 

 Així mateix, 
els resultats són molt heterogenis, no només per la diferència respecte de la mitjana de resultats, sinó també per 
l’alta variabilitat registrada dins els resultats de la població espanyola. Els resultats mostren que la població adul-
ta espanyola té una posició “endarrerida” respecte d’altres països, atès que té més percentatge d’adults en els 
nivells més baixos que els altres països participants, i alhora té menys percentatge d’adults en els nivells més alts 
de competències que la resta de països.  

GRÀFIC V-31.  Percentatge de persones adultes en cadascun dels nivells de competència analitzat per les pro-
ves PIAAC. Mitjana OCDE i Espanya, 2013 

Comprensió lectora 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INEE / OCDE. 

Comprensió matemàtica 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INEE / OCDE. 

D’altra banda, les dades del PIAAC confirmen, tant a nivell espanyol com internacional, les relacions existents en-
tre l’assoliment de competències i determinades variables, seguint la línia d’altres investigacions, i en particular 
                                                           
136 Cal tenir en compte, però, que la universalització de l’educació a Espanya va ser més tardana que en la resta de països de l’entorn i, per 
tant, les cohorts de més edat no van tenir les mateixes condicions d’accés a l’educació que les més joves. 
137 Programme for the International Assessment of Adult Competences (PIAAC). 
138 A nivell espanyol van participar en l’Enquesta 6.055 persones entre setembre del 2011 i març del 2012.  
139 Espanya no va avaluar la capacitat de resoldre problemes en entorns digitals; per la qual cosa les dades disponibles es refereixen única-
ment a la comprensió lectora i matemàtica. Font: PIAAC: Programa internacional para la evalución de las competencias de la población adulta 
2013: informe español. Volum I. OCDE. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial; Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, 2013. Consulta a 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/piaac/piaac2012.pdf?documentId=0901e72b8181d500.  
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del PISA. Així, es constata com el nivell socioeconòmic de la persona, el nivell d’estudis assolit pels seus pares,140

Ara bé, les afirmacions generals han de matisar-se pel que fa al cas espanyol. Per exemple, els resultats reflectei-
xen que els títols oficials no pressuposen directament un nivell més alt de competències: els titulats universitaris 
espanyols tenen una puntuació mitjana inferior a titulats en batxillerat o cicles formatius d’altres països. D’altra 
banda, tampoc el tenir una feina comporta sempre tenir un major nivell de competències, atès que els empleats 
espanyols tenen una puntuació mitjana inferior a les persones en situació d’atur de més de la meitat dels altres 
països participants. Així mateix, Espanya és un dels països on la diferència de rendiment entre nadius i estrangers 
és menor. 

 
l’edat, la condició de persona d’origen immigratori i el nivell d’estudis, tenen conseqüències en el nivell de compe-
tències resultant.  

L’estudi no només analitza els resultats de les proves i els nivells assolits, sinó que també té en compte els seus 
efectes laborals, personals i socials. Les dades demostren que a més rendiment en les competències avaluades, 
major participació en el mercat de treball, menys taxa d’atur i salaris més elevats. Al mateix temps, un nivell més 
alt de competències es relaciona amb un millor estat de salut, més implicació i sensació de proximitat en l’acció 
de govern i més confiança i participació més activa en activitats de voluntariat.   

En un altre ordre de coses, i pel que fa a la formació al llarg de la vida, cal tenir en compte una nova modalitat de 
cursos, ja mencionats en l’edició anterior d’aquesta Memòria: els cursos en línia oberts i massius (MOOC en les 
sigles en anglès). Tal com el seu nom indica, es caracteritzen per ser impartits en línia i estan oberts al públic en 
general, per la qual cosa en aquest apartat se’n fa una breu menció. Segons el portal web Open Education Data 
Europa,141

Arran del seu ràpid desenvolupament, l’any 2013 la Generalitat de Catalunya ha obert una línia de subvencions 
específiques per a la creació o millora d’aquests cursos,

 hi ha actius uns 560 MOOC a la UE, dels quals 184 (el 32,9%) són impartits per universitats espanyo-
les. Les universitats catalanes incloses en el llistat són la UAB (amb 7 cursos) i la UPF (amb 5 cursos més). 

142

Per últim i pel que fa a la formació al llarg de la vida, cal tenir en compte les conclusions de l’Informe del CAREC 
(2013), el qual també a partir dels problemes organitzatius i administratius analitzats a l’Informe (excessiva dis-
persió de responsabilitats públiques) recomana incloure en aquesta gestió als ens locals i fomentar la formació al 
llarg de tota la vida, i no només lligada a determinades etapes vitals (infància i joventut) o laborals (situació 
d’atur). 

 a la qual es van presentar 138 projectes de diferents 
universitats i centres de recerca de Catalunya. S’han finançat 14 projectes pe un import total de 199.989,3 €;  
l’import mitjà per projecte és de 14.285 €. 

Formació de persones adultes 

Per tal de fer efectiva la formació al llarg de la vida, la formació de persones adultes juga un paper fonamental, 
atès que contribueix de manera decisiva a millorar l’adaptabilitat de les persones als canvis, a la seva requalifica-
ció i reorientació professional i, per tant, a la cohesió social, tal com va afirmar el Consell Europeu en la seva Re-
solució sobre un pla europeu renovat de formació de persones adultes.143

El curs 2012-2013 es trenca la dinàmica de creixement continuat de l’alumnat que assisteix a cursos de formació 
per a persones adultes, atès que davalla el 2,5% respecte del curs anterior (1.894 persones menys). En canvi, el 
nombre de centres docents passa de 198 a 202 (tots quatre privats), mentre que el professorat també davalla 
(l’1,7%), tal com s’observa en la taula següent. 

 

                                                           
140 En la mateixa línia, les dades de l’Enquesta d’Eurostat sobre Ingressos i condicions de vida (EU – SILC en les sigles en anglès), confirmen 
com el nivell d’estudis assolit pels pares condiciona el nivell d’estudis assolit pels fills. Així, el 50% dels adults (de 25 a 59 anys) els pares dels 
quals tenen un nivell d’estudis baix tenen també un nivell d’estudis baix, mentre que el 75% dels adults amb pares amb un nivell d’estudis alt 
també tenen un nivell d’estudis alt. Font: Nota de premsa d’Eurostat, de 11.12.2013 (STAT/13/188). 
141 Data de consulta: 28.04.2014. Font: Open education Europa. Comissió Europea. Consulta a 
http://openeducationeuropa.eu/es/home_new.  
142 Resolució ECO/1416/2013, de 25 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per al finançament 
de projectes per al foment de la creació o millora dels cursos en línia oberts i massius oferts per les universitats catalanes i els centres de re-
cerca de Catalunya per al curs 2013-2014 (MOOC's). DOGC núm. 6408, de 02.07.2013. 
143 Resolució del Consell sobre un Pla europeu renovat de formació de persones adultes. DOUE C 372, de 20.12.2011. 
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TAULA V-30.  Centres, alumnat i professorat de la formació de persones adultes. Catalunya, cursos 2011-
2012 i 2012-2013 

    Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Variació  

    Total Públic Privat  Total Públic Privat  Total Públic Privat  

Centres 198 164 34 202 164 38 2,0 0,0 11,8 

Personal docent 1.684 1.400 284 1.655 1.367 288 -1,7 -2,4 1,4 

Alumnat 
presencial 

Total 75.260 72.337 2.923 73.366 70.979 2.387 -2,5 -1,9 -18,3 

Noies 40.346 39.161 1.185 39.948 39.055 893 -1,0 -0,3 -24,6 

Alumnat atès en punts de 
suport de GES a distància 5.835 5.833 2 4.516 4.516 - -22,6 -22,6 - 

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. 

En general, es manté la tendència a una major importància relativa de les dones entre l’alumnat, en ser el curs 
2012-2013 el 54,5% del total. Tot i això, en determinats cursos el seu pes és superior al 60%, com ara els asso-
ciats a les competències per a la societat de la informació (67,7% a anglès, 63,1% a francès i 67% a informàtica). 
En canvi, en els cursos de preparació per obtenir el GES representen el 38,8% de l’alumnat. 

Si bé els grups d’edat que concentren un major nombre d’alumnes són els més alts,144

El 34% de l’alumnat de la formació de persones adultes és d’origen estranger (24.955 persones el curs 2012-
2013), dels quals el 48,5% són dones. Ara bé, el pes de les dones d’origen estranger sobre el total d’alumnes 
(dones) de la formació per a persones adultes és del 30,6%, dada que reflecteix una menor propensió de les do-
nes d’origen estranger a formar-se en comparació amb la resta de dones (que com ja s’ha dit, són el 54,5% del 
total de l’alumnat). 

 cal destacar que els tres 
darrers cursos el pes de l’alumnat de menys de 25 anys ha crescut gairebé tres punts percentuals, en passar de 
concentrar el 26% el curs 2010-2011 al 28,7% el curs 2012-2013. 

D’altra banda, cal destacar que la davallada de l’alumnat es concentra principalment en els ensenyaments inici-
als, la formació instrumental i la preparació per a les proves d’accés a la universitat, tal com s’observa en la taula 
següent, mentre que la formació associada a les competències relacionades amb la societat de la informació i la 
preparació per a les proves d’accés a l’FP registren increments destacats.  

TAULA V-31.  Alumnat presencial de la formació de persones adultes. Catalunya, cursos 2011-2012 i 2012-
2013 

    
2011-2012 2012-2013 Variació 

Total 75.260 73.366 -2,5 

Ensenyaments inicials 

Català 10.023 8.875 -11,5 

Castellà 8.209 6.346 -22,7 

Anglès 4.933 5.236 6,1 

Francès 450 427 -5,1 

Informàtica 6.185 5.215 -15,7 

Formació bàsica 
F. instrumental 11.185 9.609 -14,1 

GES 9.948 10.391 4,5 

Preparació proves d’accés 
CFGM 3.426 3.633 6,0 

CFGS 8.799 10.471 19,0 

                                                           
144 El 18,5% de l’alumnat té entre 50 i 64 anys, el 17,8% entre 30 i 39 anys i el 14,1% entre 40 i 49 anys. 
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Universitat 3.123 2.602 -16,7 

Competències societat de la infor-
mació 

Anglès 3.726 4.224 13,4 

Francès 116 176 51,7 

Informàtica 5.137 6.161 19,9 
Unitats: alumnat en nombres absoluts i variació en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Per últim, i tal com s’ha fet en els apartats anteriors, cal fer una menció breu a l’aprenentatge de llengües estran-
geres en el marc de la formació per a persones adultes. El gràfic següent permet constatar com any rere any creix 
el nombre de persones que fan algun curs d’anglès o francès (ja sigui en l’àmbit dels ensenyaments inicials o en 
les competències per a la societat de la informació), sent l’anglès clarament la principal llengua estudiada. 

GRÀFIC V-32.  Alumnat dels cursos de llengües estrangeres de la formació de persones adultes. Catalunya, cur-
sos 2010-2011 2012-2013 

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

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

En l’actual context de crisi econòmica i d’ocupació i de davallada de la inversió pública, les polítiques redistributi-
ves, com ara la política de foment de l’estudi mitjançant beques i ajuts, adquireixen una importància major en 
tant que garants del principi d’igualtat d’oportunitats.  

Tal com s’ha constatat en edicions anteriors d’aquesta Memòria, les beques i els ajuts a l’estudi són finançats en 
gran part pel Ministeri. El gràfic següent reflecteix l’evolució d’aquesta quantitat. 
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GRÀFIC V-33.  Evolució de la quantia destinada a beques i ajuts  a l’estudi i el total de despesa pública en edu-
cació (1). Espanya, 2007-2012 

 
Unitats: milers d’euros. 
(1) Inclou la despesa en educació de totes les administracions públiques per a tots els nivells educatius. 
(2) Dades provisionals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

Cal tenir en compte que el percentatge de la despesa pública en educació que es destina a les beques i ajuts a 
l’estudi ha crescut els tres darrers anys (coincidint amb la davallada del pressupost general). Així, l’any 2007 era 
el 3,2% del total, mentre que el 2012 ha estat el 3,7%. Cal tenir en compte, però, que l’any en què es va registrar 
el màxim de despesa pública en educació (2009), la partida de beques i ajuts a l’estudi va suposar un 3,3% del 
total. Els anys 2010 i 2011 (quan també ha davallat la despesa total), aquesta partida ha suposat el 3,8% en 
ambdós casos. 

Aquest fet explica per què fins ara, si bé ha davallat la despesa pública en educació, el curs 2011-2012, pel que 
fa a les beques i els ajuts, s’han registrat increments tant del nombre de beques com del seu import total i per 
beneficiari (tal com recull la taula següent), increments que també es van registrar l’any passat.145

Cal tenir en compte que aquesta situació pot variar amb el nou sistema de beques i ajuts a l’estudi aprovat el 
2013 (tal com s’analitza a l’apartat 6.3 d’aquest capítol). En la propera edició d’aquesta Memòria es disposarà de 
les dades del curs 2012-2013, on es podrà constatar si la modificació a l’alça dels requisits acadèmics per ser 
beneficiari d’una beca o un ajut ha tingut algun efecte mesurable. 

 Malgrat això, 
cal destacar que l’import assignat en l’educació obligatòria davalla (el 8,5%), mentre que creix de manera signifi-
cativa el nombre de beques i ajuts assignats a estudiants d’educació universitària (24,1%). Així mateix, l’import 
per beneficiari en l’educació obligatòria i postobligatòria davalla (10,3% i 10,1% respectivament), mentre que a la 
universitàrias’ incrementa (7,7%). 

TAULA V-32.  Beques i ajuts finançats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la Generalitat de Catalunya, i 
import atorgat. Catalunya, cursos 2010-2011 i 2011-2012 

  Curs 2010-2011 Curs 2011-2012 

  
Beques i 

ajuts 
Becaris i 

beneficiaris Import Import per 
beneficiari 

Beques i 
ajuts 

Becaris i 
beneficiaris Import Import per 

beneficiari 

Total  310.255 228.299 169.647,1 743,1 339.860 239.435 184.860,4 772,1 

Educació obligatòria (1) 161.980 149.192 27.306,7 183,0 162.969 152.203 24.976,9 164,1 

Educació postobligatò- 45.883 27.142 35.263,3 1.299,2 49.774 32.027 37.421,7 1.168,4 

                                                           
145 El curs 2010-2011 els increments respecte del curs anterior van ser més intensos: el nombre de beques i ajuts va créixer el 13,5%, el 
nombre de beneficiaris el 10,6% i l’import el 16,5%. 
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ria (2) 

Educació universitària 
(3)  102.392 51.965 107.077,1 2.060,6 127.117 55.205 122.461,8 2.218,3 

Unitats: nombre absolut de beques i ajuts, import total en milers d’euros i import per beneficiari en 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, el component de beca salari per als estudiants que cursin CFGS i el su-
plement 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 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, 
si bé el curs 2011-2012 només se’n van concedir a universitats de Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

Igual que els cursos anteriors, el Ministeri finança la pràctica totalitat de les beques i ajuts (el 97,3%). També cal 
tenir en compte l’aportació de la Generalitat mitjançant el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de 
llibres de text (també conegut com el Programa de gratuïtat de llibres),146

El gràfic següent presenta l’evolució de la taxa de cobertura de la política de beques i ajuts per nivell educatiu. La 
taxa de cobertura és un indicador que permet relacionar el conjunt d’estudiants que han rebut una beca o ajut 
sobre el total d’estudiants. Tal com s’observa al gràfic, l’evolució ha estat creixent els darrers cursos, si bé hi ha 
diferències de cobertura entre les diferents etapes, sent l’educació universitària la que presenta una cobertura 
major. És significativa també l’evolució creixent que ha registrat l’educació postobligatòria no universitària, reflex 
de l’aposta pública per potenciar aquesta etapa i fer-la més accessible a la població. 

 el caràcter universal del qual impedeix 
conceptualment considerar-lo una beca o ajut i per tant no es computa a l’estadística oficial de beques. El nom-
bre de beneficiaris d’aquest programa el curs 2011-2012 ha estat de 271.932 alumnes (un 11,9% menys que el 
curs anterior), dels quals 230.472 cursaven primària i els 41.463 restants, ESO. L’import finançat també ha dava-
llat, i de manera significativa, el 51,9%, en passar de 7.717 milers d’euros als 3.715,7 euros. 

GRÀFIC V-34.  Evolució de la taxa de cobertura per etapes educatives. Catalunya, cursos 2007-2008 a 2011-
2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Departament d’Ensenyament i el Departament d’Economia i Conei-
xement. 

Pel que fa a la tipologia de beques i ajuts, el gràfic següent resumeix la distribució dels imports en els tres nivells 
formatius. Igual que els cursos anteriors, en l’educació obligatòria els ajuts se centren en l’educació especial i els 
                                                           
146 Des del curs 2007-2008 el Ministeri subscriu anualment un conveni de col·laboració amb les comunitats autònomes per al finançament de 
llibres i material en l’educació obligatòria. A Catalunya aquestes ajudes es concedeixen mitjançant dues vies: d’una banda, les ajudes per a 
l’adquisició de llibres de text i material (finançades íntegrament pel Ministeri i incloses a la taula comentada), i de l’altra, el Programa coopera-
tiu per al foment de la reutilització de llibres de text (finançat íntegrament per la Generalitat).  
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llibres i material didàctic, si bé l’import destinat a l’educació especial ha davallat el 16,9% respecte del curs 
2010-2011. 

En l’educació postobligatòria no universitària la beca compensatòria concentra més de la meitat de l’import ator-
gat, seguida de lluny dels ajuts per a l’adquisició de llibres i material i per al transport. En aquestes tres modali-
tats de beques s’ha incrementat l’import atorgat (el 8,4%, el 22,2% i el 21%, respectivament), mentre que en 
d’altres s’han registrat davallades importants, com ara en la beca ensenyament (42,5%), la de residència 
(35,5%), la d’idioma estranger (57,7%) i per pràctiques a l’estranger (46,7%). 

Pel que fa a 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, que també s’han incrementat respecte del curs anterior (20,1%, 
22,1% i 10,2%, respectivament), si bé cal destacar davallades significatives en les beques relacionades amb les 
competències relacionades amb les llengües estrangeres: el 25,1% menys destinat a la beca per idioma estran-
ger, el 17,5% menys per al complement a Erasmus i l’11,3% menys per a les pràctiques a l’estranger.  

D’altra banda, cal destacar que el curs 2011-2012 va haver dues novetats: en primer lloc, la beca salari per a 
l’alumnat de CFGS va ser de la mateixa quantia que la de l’alumnat de grau, i en segon lloc, es va introduir una 
nova beca en funció del rendiment de l’alumnat, que al gràfic apareix sota el nom “excel·lència” i que va suposar 
l’assignació de 12.348 beques per un import total de 1.852,8 milers d’euros. 

GRÀFIC V-35.  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 2011-2012 

 
Unitats: percentatges. 
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(1) Inclou els ajuts per a 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) La major part de la informació sobre idiomes no es refereix a la universitat en la qual està matriculat l’alumnat becari sinó al lloc de resi-
dència. 
(5) 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. 

Pel que fa a les beques i els ajuts a l’estudi que atorga la Generalitat de Catalunya, la informació disponible és 
més recent, tal com reflecteix la taula següent. S’hi pot constatar l’increment generalitzat del nombre de 
sol·licituds dels ajuts i beques, en especial de les beques Equitat, fet que comporta que el nombre d’estudiants 
becats o beneficiaris també s’hagi incrementat el curs 2012-2013. El major percentatge d’ajuts o beques conce-
dides sobre el total de sol·licitants es concentra en les beques Equitat (el 60%), seguides pels ajuts MOBINT 
(44,4%) i ACA 39%). D’altra banda, més de la meitat dels becaris o beneficiaris són dones: el 78,7% en els ajuts 
ACA i el 60,3% en els MOBINT. 

També cal tenir en compte que les dades disponibles permeten constatar com els ajuts MOBINT concentren el 
major import destinat, si bé durant la redacció d’aquesta Memòria no es disposa de l’import concedit en concepte 
de les beques Equitat, que ateses les sol·licituds concedides previsiblement serà molt superior al del curs 2011-
2012 (primer any en què es van convocar).  

Per últim i pel que fa als ajuts MOBINT, cal destacar que es desglossa en tres modalitats: per finançar estades 
d’Erasmus, per finançar estades de mobilitat internacional amb llengua de docència estrangera i per finançar es-
tades de mobilitat internacional amb llengua de docència oficial a Catalunya. La primera modalitat concentra el 
84,7% de l’import atorgat el curs 2012-2013 (1.658.000€), seguida de la segona modalitat (que concentra 
l’11,3%, 221.600€) i la tercera (que concentra el darrer 3,9%, 77.200€). 

TAULA V-33.  Estudiants universitaris finançats per la Generalitat de Catalunya i import atorgat. Catalunya, 
cursos 2011-2012  a  2013-2014 

  2011-2012 2012-2013 

  

Sol·licituds 
presentades 

Becaris / beneficiaris 

Import 
Sol·licituds 

presentades 

Becaris / beneficiaris 

Import 
  

Total Dones Total Dones 

APA 533 293 192 392.000,0 600 n.d. n.d. 392.000,0 

ACA 512 350 277 97.997,6 1.010 394 310 96.998,5 

MOBINT 4.003 1.400 823 1.496.200,0 4.207 1.866 1.126 1.956.800,0 

EQUITAT 2.065 583 341 293.884,3 87.816 52.661 n.d. n.d. 
Unitats: nombres absoluts (sol·licituds presentades, becaris i beneficiaris), import en milers d’euros. 
Nota: els ajuts APA donen suport a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès; els ajuts ACA 
van destinats a compensar els costos de la matrícula universitària dels centres adscrits; els ajuts MOBINT donen suport a la mobilitat interna-
cional; i les beques Equitat tenen per finalitat finançar el 50% dels preus dels serveis acadèmics per a la primera matrícula dels estudis de 
grau i altres estudis universitaris no adaptats a l’EEES per a l’alumnat que compleixi determinats requisits de renda i patrimoni. 
La taula conté les dades de les beques i els ajuts per curs de convocatòria, si bé algunes d’elles s’atorguen fins un curs més tard. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement i l’AGAUR. 

D’altra banda, si bé no es tracta d’una beca o un ajut a l’estudi pròpiament dit, cal fer una referència expressa als 
ajuts de menjador que pot rebre l'alumnat dels ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de 
centres educatius sufragats amb fons públics, atès que en l'actual context econòmic i social ha augmentat de 
manera significativa el nombre de famílies en situació socioeconòmica precària.147

                                                           
147 L’apartat 5 d’aquest capítol analitza l’increment de la taxa de risc de pobresa, que l’any 2012 va ser més alta per als menors de 16 anys 
que per a la resta de grups d’edat: 29,4% en comparació al 20,1% de la població entre 16 i 64 anys i 10,4% de la població de més de 65 
anys.  

 Cal tenir en compte, però, que 
si bé la dotació pressupostària correspon a la Generalitat, l'establiment dels criteris d'adjudicació i el procediment 
que cal seguir és competència dels consells comarcals (a excepció de la ciutat de Barcelona, on ho gestiona el 
Consorci d'Educació), per la qual cosa les condicions per accedir-hi no són uniformes a tot Catalunya. Aquestes di-
ferències han provocat que en determinades ocasions s'hagi infravalorat la renda familiar com a criteri de prioritat 
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en l'accés, excloent famílies de l'ajut.148

La moció del Parlament de Catalunya sobre la pobresa infantil i les beques de menjador,

 Cal afegir a aquesta situació la inseguretat per a moltes famílies que han 
generat els retards administratius per fer efectiu el pagament dels ajuts. 

149 en la mateixa línia 
que l'informe del Síndic sobre la malnutrició infantil a Catalunya (Síndic de Greuges, 2013), insta el Govern a 
adoptar un seguit de mesures, algunes de les quals ja s’han implementat el segon semestre de l’any: l’increment 
de la partida pressupostària del Departament d’Ensenyament destinada a aquests ajuts,150

També s’han realitzat actuacions en l’àmbit del lleure educatiu, com ara la concessió de beques per a places de 
colònies, casals i activitats de lleure per a infants i joves de famílies en situacions de risc social, la incorporació de 
l’esmorzar/berenar en el Programa Jugar i llegir i la distribució de productes frescos per part dels centres oberts 
d’atenció als infants i adolescents.

 així com l’inici dels 
treballs amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per revisar i 
unificar els criteris utilitzats en les diferents convocatòries dels ajuts, si bé aquest procés encara no ha finalitzat.  

151

3.5. EL FINANÇAMENT DE L’EDUCACIÓ 

 

Despesa pública en educació 

El pressupost de despeses del Programa Educació de la Generalitat per a l‘any 2013 (5.471,6 milions d’euros) té 
el mateix import que el de l’any 2012 perquè el pressupost de la Generalitat de l’any 2012 s’ha prorrogat per a 
l’any 2013. Per tant, atenent aquesta magnitud, s’atura la disminució del pressupost d’educació que portava 
aplicant-se en els darrers dos anys. Ens hauríem de remuntar a l’any 2007 per trobar un pressupost inferior 
(5.317,3 milions d’euros). 

En relació amb el PIB, les despeses del Programa Educació es mantenen en el 2,69% i en relació amb el total del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya es mantenen també, lògicament, en el 14,8%. Aquestes despeses en 
termes per càpita passen de 723 euros l’any 2012 a 724 euros l’any 2013. 

TAULA V-34.  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, 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 2012-2013 

Programa Educació 6.310,5 5.837,8 5.471,6 5.471,6 0,0 

Educació / PIB 3,09 2,85 2,69 2,69 -0,01 

Educació general 2,45 2,31 2,18 2,17 -0,01 

Educació universitària 0,53 0,45 0,45 0,45 0,00 

Resta 0,12 0,09 0,07 0,07 0,00 

Educació / Sector públic 15,9 14,8 14,8 14,8 0,0 

Educació / Població 840 774 723 724 0,2 
Unitats: despesa del programa en milions d’euros, despesa per càpita en euros i resta en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat i Idescat. 

                                                           
148 La malnutrició infantil a Catalunya. Barcelona: Síndic de Greuges, 2013. Consulta a: 
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3506/Informe%20malnutricio%20infantil%20catala.pdf.  
149 Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de menjador. BOPC núm. 115, de 08.07.2013. 
150 Així, s’ha passat d’una dotació de 32,2 milions d’euros a 34, amb la qual cosa, a finals d’any s’han assignat 53.428 ajuts de menjador, 
mentre que l’adjudicació inicial va ser 48.788. S’ha establert que el criteri de renda per tenir-hi accés és l’índex de renda de suficiència de Ca-
talunya (IRSC), incrementat en 1.000 euros per cada membre de més de la unitat familiar respecte del sustentador principal. Font: nota de 
premsa del Departament d’Ensenyament de 13.11.2013. 
151 Font: informació facilitada per la consellera de Benestar Social i Família, la senyora Neus Munté i Fernàndez, en la sessió de control del 
compliment de la Moció 34/X. BOPC núm. 222, de 23.12.2013. 
D’altra banda, durant la redacció d’aquest apartat s’han fet públiques als mitjans de comunicació les bases de la convocatòria acordades per 
al curs proper (2014-2015) i que com a aspecte positiu suposaran que les famílies més vulnerables tinguin cobertura (del 50% o del 100% de 
la beca, segons els casos), però alhora poden suposar que en determinats municipis els llindars de renda per accedir a la beca siguin més res-
trictius que els actuals. Font: Els llindars de renda per accedir a beques menjador s’endureixen a l’àrea metropolitana. S. Sánchez. Diari Ara, 
12.05.2014. Barcelona: Diari Ara. 
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De totes maneres, per poder valorar tota la despesa publica en educació cal sumar altres partides que no estan 
incloses en el Programa Educació, com són les despeses dels altres departaments de la Generalitat que fan acti-
vitats d’educació (formació de la policia, formació agrària, formació lingüista i formació ocupacional per a perso-
nes de fins a 25 anys), les corresponents a l’Administració local, les que fa l’Estat amb caràcter general (a les 
quals s’aplica la part proporcional en funció de la població), les cotitzacions socials imputades (a càrrec de l’Estat 
per aquells funcionaris que cotitzen a MUFACE) i cal restar les transferències a les corporacions locals i el finan-
çament privat de les universitats. Atenent aquestes magnituds, la despesa pública en educació sobre el PIB a Ca-
talunya l’any 2011 va ser del 4,18% l’any 2011, lleugerament inferior a la de l’any 2010 (4,21%). 

Comprovem que la despesa pública de Catalunya és inferior a la del conjunt de l’Estat espanyol i a la de la UE-27. 

TAULA V-35.  Despesa pública en educació sobre el PIB. Catalunya, Espanya i UE-27, 2010-2012 

  2010 2011 2012 

Catalunya (1) 4,21 4,18 - 

Espanya (2) 5,04 4,86 4,55 

UE-27 (3) 5,44 - - 
Unitats: percentatges. 
(1) Font: Idescat. 
(2) Font: elaboració a partir del Ministeri d’Educació. 
(3) Font: Eurostat. 

Tot i que el pressupost de despesa en educació es manté l’any 2013, l’import de les obligacions reconegudes són 
un 4,1% inferiors a les de l’any 2012 i se situen en 5.055,4 milions d’euros. És el quart any consecutiu que dis-
minueixen. Ens hauríem de remuntar a l’any 2007 (4.653,1 milions d’euros) per trobar un import inferior. 

TAULA V-36.  Obligacions reconegudes del Programa Educació de la Generalitat de Catalunya, 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 2012-2013 

Obligacions reconegudes 6.143,1 5.830,3 5.272,0 5.055,4 -4,1 

Pressupost del Programa Educació = 100 97,3 99,9 96,4 92,4 -4,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat. 

Despesa privada en educació 

La despesa privada en educació era de 1.279,1 milions d’euros l’any 2012, l’1,8% superior a la de l’any 2011. 
Aquesta despesa augmenta la seva participació respecte de la despesa pública en educació (2010-2011), res-
pecte del total de la despesa privada i respecte del PIB. Aquesta situació també es dóna al conjunt d’Espanya.  

Es constata una despesa privada en educació a Catalunya superior a la del conjunt d’Espanya, tenint en compte 
uns percentatges superiors de despesa privada sobre la despesa pública en educació (16,6% vs 10,7%), sobre el 
total de la despesa privada (1,45% vs 1,15%) i sobre el PIB (0,66% vs 0,57%). 

TAULA V-37.  Despesa privada en educació en percentatge de la despesa pública i del total de la despesa pri-
vada. Catalunya i Espanya, 2010-2012 

Catalunya 2010 2011 2012 2011-2012 

Despesa privada en educació1 1.193,7 1.256,3 1.279,1 1,8 

% respecte de la despesa pública en educació 15,0 16,6 - - 

% respecte del total de la despesa privada 1,31 1,37 1,45 0,08 

% respecte del PIB 0,61 0,65 0,66 0,02 

Espanya 2010 2011 2012 2011-2012 

Despesa privada en educació2 5.220,6 5.422,1 5.862,6 8,1 

% respecte de la despesa pública en educació 9,9 10,7 12,5 1,9 
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% respecte del total de la despesa privada 1,01 1,04 1,15 0,11 

% respecte del PIB 0,50 0,52 0,57 0,05 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) No s'inclou la despesa en formació professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per manca de representativitat. 
(2) No s'inclou la despesa en formació professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per homogeneïtat de les dades amb Cata-
lunya. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i del Ministeri d’Educació. 

3.5.1. L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA PÚBLICA 

La despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) és de 4.490,5 milions d’euros l’any 2012, 
el 10,5% inferior a la de l’any 2011 (528,2 milions d’euros menys). És el tercer any consecutiu en què disminueix. 
Ens hauríem de remuntar a l’any 2006 (4.271,3 milions d’euros) per trobar una despesa inferior. 

Les activitats d’ensenyament representen la part amb més recursos de la despesa en educació no universitària 
amb 4.103 milions d’euros, el 9% inferior a la de l’any 2011 (405,4 milions d’euros menys). L’ensenyament que 
té més recursos assignats és el d’Educació infantil de segon cicle més Primària amb 2.041,5 milions d’euros, el 
7,8% menys que l’any anterior (171,5 milions d’euros menys); seguit de l’Educació secundària amb 1.782,8 mili-
ons d’euros, el 6,6% menys que l’any anterior (126,8 milions d’euros menys). L’únic ensenyament que augmenta 
la seva despesa és l’Educació Especial (2,2% més). 

Les activitats annexes van tenir una despesa de 374,1 milions d’euros, el 23,2% inferior a la despesa de l’any 
2011 (113,1 milions d’euros) mentre que les beques van tenir una despesa de 13,3 milions d’euros, el 42% infe-
rior a la despesa de l’any anterior (9,7 milions d’euros menys). 

TAULA V-38.  Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per activitats. Catalunya 
2010-2012 

  
2010 2011 2012 

2011-2012 

Absoluta Relativa 

Total  (A+B+C) 5.282,3 5.018,7 4.490,5 -528,2 -10,5 

A. Activitats d'ensenyament 4.623,6 4.508,4 4.103,0 -405,4 -9,0 

Educació infantil 1r cicle 145,3 124,6 48,9 -75,7 -60,7 

Educació Infantil 2n cicle + Primària 2.280,5 2.213,0 2.041,5 -171,5 -7,8 

Educació secundària 1.933,6 1.909,6 1.782,8 -126,8 -6,6 

Ensenyaments de règim especial 80,0 80,2 59,5 -20,7 -25,8 

Programes de qualificació professional 17,9 21,0 18,9 -2,1 -10,1 

Educació especial 95,8 91,9 93,9 2,0 2,2 

Educació d'adults 29,7 27,9 25,0 -2,9 -10,3 

Educació compensatòria 33,4 31,4 25,6 -5,8 -18,6 

Ensenyaments extraescolars 7,4 8,6 6,8 -1,8 -21,2 

B. Activitats annexes 580,4 487,3 374,1 -113,1 -23,2 

Administració general educativa 402,6 330,1 239,8 -90,3 -27,4 

Formació del professorat 45,6 44,0 31,5 -12,5 -28,4 

Menjador 52,3 44,2 41,2 -3,0 -6,7 

Transport 72,3 61,9 57,0 -4,9 -7,9 

Investigació educativa 0,4 1,8 0,0 -1,8 -98,2 

Altres 7,2 5,3 4,6 -0,7 -13,2 

C. Beques 78,3 23,0 13,3 -9,7 -42,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació. 
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La distribució de la despesa liquidada en educació no universitària de les activitats d’ensenyament informa que 
l’Educació infantil de segon cicle més Primària representa el 49,8% del total (0,7 punts percentuals més que l’any 
anterior), seguida de l’Educació secundària amb el 43,5% del total (1,1 punts percentuals més). L’ensenyament 
que ha perdut més punts percentuals entre els anys 2011 i 2012 ha estat l’Educació infantil de primer cicle (1,6 
punts percentuals més). 

GRÀFIC V-36.  Distribució de la despesa en educació no universitària (pressupost liquidat) de les activitats 
d’ensenyament. Catalunya 2012 

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

La taula següent informa de la despesa pública liquidada en educació no universitària per capítols i activitats 
principals. Es comprova que la despesa principal és la de personal (2.690,2 milions d’euros), que també ho és 
per a les activitats d’ensenyament (2.541,3 milions d’euros). Ha caigut el 9,3% i el 9,2% respecte de l’any anteri-
or, respectivament.  

La segona partida en recursos de la despesa pública liquidada en educació no universitària és la dels concerts, 
amb 1.042,8 milions d’euros, tota inclosa en les activitats d’ensenyament. Aquesta partida s’ha reduït el 0,5% 
respecte de l’any anterior. 

Segueixen en ordre d’importància els béns i serveis que tenen una despesa de 325,7 milions d’euros, el 4% infe-
rior a la de l’any anterior, i les altres transferències corrents, que tenen una despesa de 294 milions d’euros, el 
30,8% inferior a la de l’any 2011. En aquest darrer capítol, les reduccions afecten de forma semblant les activitat 
d’ensenyament (-30,3%), les activitats annexes (-30,6%) i les beques (-36,8%). De totes formes, el capítol de des-
pesa amb una reducció superior en termes relatius és el de transferències de capital (-62,5%). 

La taxa de variació més negativa la presenta la partida de béns i serveis de beques (100%) a causa de la reubica-
ció de determinats imports per menjador i transport que en aquest darrer exercici s’han situat en béns i serveis 
per a activitat annexes. 

TAULA V-39.  Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per capítols i activitats princi-
pals. Catalunya 2012 

  A. Activitats d'ensenyament B. Activitats annexes C. Beques Total (A+B+C) 

Total 4.103,0 374,5 12,9 4.490,5 

Personal 2.541,3 148,9 0,0 2.690,2 

Béns i serveis 254,6 71,1 0,4 325,7 

Concerts 1.042,8 0,0 0,0 1.042,8 

Educació Infantil 
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Educació 
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Altres transferències corrents 131,4 149,7 12,9 294,0 

Inversions 116,7 4,6 0,0 121,4 

Transferències de capital 16,1 0,0 0,0 16,2 

Actius financers 0,0 0,1 0,0 0,1 

Variació 2011-2012 A. Activitats d'ensenyament B. Activitats annexes C. Beques Total (A+B+C) 

Total -9,0 -23,1 -43,8 -10,5 

Personal -9,2 -10,3 - -9,3 

Béns i serveis 4,5 -23,5 -100,0 -4,0 

Concerts -0,5 - - -0,5 

Altres transferències corrents -30,3 -30,6 -36,8 -30,8 

Inversions -37,0 -62,8 - -38,6 

Transferències de capital -62,5 -34,3 - -62,5 

Actius financers - -46,7 - -46,7 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

La despesa pública liquidada en educació no universitària per tipus de despesa revela una despesa de tipus cor-
rent predominant amb 4.352,8 milions d’euros, mentre que la despesa de capital és molt menor amb 137,7 mili-
ons d’euros. En termes de PIB, la despesa pública en educació no universitària representa l’any 2012 el 2,21%; la 
de tipus corrent representa el 2,14%, mentre que la de capital és del 0,07%. 

TAULA V-40.  Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per tipus de despesa. Catalu-
nya, 2010-2012 

  

Despesa % sobre el PIB 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Total 5.282,3 5.018,7 4.490,5 2,59 2,45 2,21 

Despesa corrent 5.052,6 4.777,7 4.352,8 2,47 2,33 2,14 

Despesa de capital 229,7 240,9 137,7 0,11 0,12 0,07 

PIB 204.285 204.860 203.079 100,0 100,0 100,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

En relació amb el tipus de centre, la despesa pública liquidada en educació no universitària es dirigeix principal-
ment als centres públics (76,7%). D’aquesta despesa, el component principal és despesa corrent (73,6% del to-
tal) i la resta, és despesa de capital (3,1%). La resta de despesa es dirigeix als centres privats (23,2%), els quals 
no reben despesa de capital.  

Es constata que el percentatge de despesa pública liquidada en educació no universitària que es dirigeix als cen-
tres públics disminueix per segon any consecutiu. 

 

TAULA V-41.  Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per tipus de centre. Catalu-
nya, 2010-2012 

  Despesa Pes sobre el total 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Total (A+B) 5.282,3 5.018,7 4.490,5 100,0 100,0 100,0 

A. Centres públics 4.175,2 3.956,7 3.442,6 79,0 78,8 76,7 
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Despesa corrent 3.945,5 3.715,8 3.305,0 74,7 74,0 73,6 

Despesa de capital 229,7 240,9 137,7 4,3 4,8 3,1 

B. Centres privats 1.107,1 1.061,9 1.047,8 21,0 21,2 23,3 

Despesa corrent 1.107,1 1.061,9 1.047,8 21,0 21,2 23,3 

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. 

L’evolució de la despesa pública liquidada en educació no universitària per alumne/a feta per la Generalitat de 
Catalunya per nivell d’estudi i tipus de centre permet detectar que, a excepció de l’educació infantil de primer ci-
cle en centres públics, a tots els ensenyaments, independentment de què el centre sigui de tipus públic o privat, 
disminueix la despesa feta per la Generalitat per alumne/a. Malgrat aquesta excepció, la despesa pública liqui-
dada feta per la Generalitat en educació no universitària en centre públics per alumne, també disminueix. 

GRÀFIC V-37.  Evolució de la despesa pública liquidada en educació no universitària per alumne/a feta per la 
Generalitat de Catalunya per nivell d’estudi i tipus de centre. Catalunya, 2010-2012 

 
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 
2.294 euros l’any 2010, 1.822 euros l’any 2011 i 278 euros l’any 2012. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

3.5.2. EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA PÚBLICA 

El pressupost liquidat de despesa de les universitats públiques l’any 2012 va ser de 1.433,3 milions d’euros, el 
6,8% menys que l’any 2011 (104,3 milions d’euros menys). És el segon any consecutiu en què disminueix. Ens 
hauríem de remuntar a l’any 2007 (1.398,4 milions d’euros) per trobar una despesa inferior. 

La principal partida de despesa és la de personal amb 875,2 milions d’euros, el 7% menys que l’any anterior 
(65,6 milions d’euros menys); seguida a molta distància de la de béns i serveis amb 233,3 milions d’euros, l’1,8% 
inferior a la de l’any anterior (4,3 milions d’euros menys) i de la d’inversions reals, el 15,5% inferior a la de l’any 
anterior (42 milions d’euros menys). Les úniques partides que augmenten són la financera (69,3%) i la de transfe-
rències corrents (16,1%). 
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Pel que fa als ingressos, aquests són de 1.372,4 milions d’euros, el 8,5% inferiors als de l’any 2011 (127,3 mili-
ons d’euros menys). La partida més important d’ingressos és la de transferències corrents amb 782,9 milions 
d’euros, que disminueix el 9,8% respecte de l’any 2011 (84,8 milions d’euros menys); seguida de les taxes i al-
tres amb 438,6 milions d’euros, que, en canvi, augmenta el 21,9% (78,9 milions d’euros més).152

El resultat d’una disminució dels ingressos superior a la disminució de les despeses provoca un deteriorament del 
romanent, que passa de -37,9 a -60,9 milions d’euros entre els anys 2011 i 2012. 

 A distància 
d’aquests imports, la tercera partida en volum d’ingressos liquidats és la de transferències de capital amb 134,9 
milions d’euros, que disminueix el 26,7% respecte de l’any 2011 (49,2 milions d’euros menys). 

TAULA V-42.  Pressupost liquidat de les universitats públiques per capítols d’ingressos i despeses. Catalunya, 
2010-2012 

  

2010 2011 2012 2011-2012 

Import Import Import Distribució Relativa Absoluta 

Total ingressos 1.652,5 1.499,7 1.372,4 100,0 -8,5 -127,3 

Taxes i altres 345,4 359,7 438,6 32,0 21,9 78,9 

Transferències corrents 1.037,6 867,7 782,9 57,0 -9,8 -84,8 

Ingressos patrimonials 11,9 29,2 11,1 0,8 -62,0 -18,1 

Alienació d'inversions reals 0,0 0,0 0,6 0,0 2.740,0 0,5 

Transferències de capital 231,4 184,1 134,9 9,8 -26,7 -49,2 

Actius financers -5,4 0,1 0,9 0,1 1.080,8 0,8 

Passius financers 31,6 59,0 3,5 0,3 -94,0 -55,4 

Total despeses 1.588,7 1.537,5 1.433,3 100,0 -6,8 -104,3 

Despeses de personal 946,9 940,8 875,2 61,1 -7,0 -65,6 

Béns corrents i serveis 255,5 237,6 233,3 16,3 -1,8 -4,3 

Financeres 2,7 2,8 4,7 0,3 69,3 1,9 

Transferències corrents 63,0 57,7 67,0 4,7 16,1 9,3 

Inversions reals 294,0 270,7 228,7 16,0 -15,5 -42,0 

Transferències de capital 9,1 2,6 1,5 0,1 -40,7 -1,1 

Actius financers 1,2 2,9 0,5 0,0 -81,7 -2,4 

Passius financers 16,1 22,5 22,3 1,6 -0,7 -0,2 

Romanent 63,8 -37,9 -60,9 -4,2 60,7 -23,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

El deteriorament del romanent és resultat d’una evolució negativa de les partides financeres, atès que el dèficit 
no financer millora en 29,1 milions d’euros, de -71,5 milions d’euros (el 4,7% de les despeses no financeres) a -
42,5 milions d’euros (el 3% de les despeses no financeres). La millora dels ingressos propis sobre les despeses 
financeres (6,2 punts percentuals) juntament amb la reducció inferior de les transferències rebudes sobre les 
despeses no financeres (-4,5 punts percentuals) permet obtenir aquesta millora del resultat no financer (1,7 
punts percentuals). 

TAULA V-43.  Dèficit o capacitat de finançament de les universitats públiques catalanes, 2010-2012 

  2010 2011 2012 2011-2012 

Ingressos propis (1 ) / Despeses no financeres (%) 22,7 25,7 31,9 6,2 

                                                           
152 Aquest augment pot ser explicat per l’increment de les taxes i preus públics dels serveis (acadèmics i complementaris) de les universitats 
catalanes a partir del curs 2011-2012, en aplicació del Decret 365/2011, de 12 de juliol. 
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Transferències rebudes (2)  / Despeses no financeres (%) 80,8 69,6 65,1 -4,5 

Dèficit no financer (3) / Despeses no financeres (%) 3,5 -4,7 -3,0 1,7 

Dèficit no financer (en euros) 55,0 -71,5 -42,5 29,1 

Romanent (4) (en euros) 63,8 -37,9 -60,9 -23,0 
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. 

Es comprova que les transferències corrents i les inversions autoritzades de la Generalitat a les universitats cata-
lanes l’any 2012 es redueixen l’1,6% i el 34,8%, respectivament; en termes agregats el 3,2%. És el quart any con-
secutiu en què aquests imports disminueixen. 

TAULA V-44.  Transferències corrents i inversions autoritzades de la Generalitat a les universitats catalanes 
(1), 2010-2012 

  

Despesa Variació 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 1.021,0 834,4 749,9 726,3 -1,3 -18,3 -10,1 -3,2 

Transferències corrents 935,8 790,3 715,4 703,8 -0,7 -15,6 -9,5 -1,6 

Inversions autoritzades 85,2 44,1 34,5 22,5 -8,0 -48,2 -21,7 -34,8 
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. 

La despesa total de les universitats públiques per alumne/a és d’11.197 euros l’any 2012, el 7,9% inferior a la 
de l’any 2011. És el quart any consecutiu que aquesta despesa disminueix. La despesa no financera és lleugera-
ment menor (11.019 euros per alumne/a), disminueix a la mateixa taxa i també porta quatre anys seguits dismi-
nuint. 

TAULA V-45.  Pressupost liquidat de les universitats públiques per alumne/a a temps complet, 2010-20121 

  2010 2011 2012 

Despesa total 13.053 12.164 11.197 

Taxa de creixement -2,4 -6,8 -7,9 

Despesa no financera 12.911 11.963 11.019 

Taxa de creixement -3,0 -7,3 -7,9 
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 més elevada que la mitjana són la UPC, la 
UPF i la UAB. De totes formes, totes disminueixen la seva despesa per alumne/a. Les que tenen una disminució 
més alta que la mitjana són la UB i la UPF. 

TAULA V-46.  Despesa total per alumne/a a temps complet de les universitats públiques catalanes per univer-
sitat, 2010-2012 (1) 

  2010 2011 2012 2011-2012 

Total universitats públiques 13.053 12.164 11.197 -7,9 

UPC 18.210 16.913 15.262 -9,8 

UPF 15.183 13.769 12.886 -6,4 
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UAB 13.854 12.775 11.546 -9,6 

URV 11.335 11.441 10.389 -9,2 

UdL 13.121 12.375 10.208 -17,5 

UB 10.484 9.724 9.548 -1,8 

UdG 11.231 10.500 8.988 -14,4 
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. 

En relació amb la despesa total per alumne/a de les universitats públiques catalanes per capítols de despesa, es 
comprova que en mitjana el capítol de despesa principal és el de personal (6.837 euros), seguit del capítol de 
béns i serveis (1.823 euros), i del d’inversió (1.798 euros). La UPC té la despesa per alumne/a més elevada en 
els capítols de personal, financera i d’inversió; la UPF té la despesa més elevada en béns i serveis i despeses fi-
nanceres; i la UAB té la despesa més elevada en transferències corrents. 

TAULA V-47.  Despesa total per alumne/a a temps complet de les universitats públiques catalanes per capítols 
de despesa i universitat, 2012 

  Mitjana UPC UPF UAB URV UdL UB UdG 

TOTAL 11.197 15.262 12.886 11.546 10.389 10.208 9.548 8.988 

I. Personal 6.837 8.747 5.967 7.290 5.793 6.736 6.288 6.117 

II. Béns i serveis 1.823 2.243 2.850 1.853 2.130 1.653 1.446 1.288 

III. Financera 37 78 50 48 38 7 17 11 

IV. Transferències corrents 524 388 552 611 568 360 597 288 

VI i VII. Inversió 1.798 3.604 3.163 1.632 1.608 1.311 1.011 1.187 

VIII i IX. Despeses financeres 178 202 303 112 251 141 188 98 
Unitats: euros. 
(1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs precedent més una tercera 
part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici comptable. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 
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4. HABITATGE 

4.1. CONTEXT 

L’evolució del mercat de l’habitatge, en la mesura que implica decisions d’inversió d’elevada magnitud i llarga du-
rada tant per a les llars com per a les empreses constructores i promotores que intervenen en aquest mercat, es-
tà fortament afectada per les condicions d’accés al finançament. 

El sistema financer espanyol segueix immers en un procés de reestructuració i de recomposició de balanços de 
les seves entitats de dipòsit acordat a la segona meitat del 2012 amb la UE.153

Aquesta recomposició, tal com posa de manifest el Banc d’Espanya,

  

154 es tradueix l’any 2013 en un increment 
del patrimoni net del conjunt d’entitats de dipòsit espanyoles, principalment com a conseqüència de la recapita-
lització de les entitats dels grups 1 i 2,155

La contrapartida directa d’aquest esforç de recapitalització de les entitats de dipòsit espanyoles ha estat al llarg 
del 2013 una reducció corresponent del seu actiu, que ha significat una persistent reducció del finançament net 
al sector privat, i en menor mesura també al sector públic. 

 i un augment dels dipòsits del sector privat en aquestes entitats, mentre 
que es redueix la dependència financera en els seus passius dels dipòsits del Banc Central Europeu i, per tant, de 
la liquiditat que oferia l’Eurosistema i dels dipòsits de les entitats de crèdit, fruït d’un procés de despalanqueja-
ment sobre els deutes contrets amb no residents. Milloren, per tant, els indicadors de solvència de les entitats de 
dipòsit espanyoles en relació amb l’any 2012.  

Les reduccions del tipus d’interès central des del 0,75% fins al 0,5% el maig del 2013 i al 0,25% al novembre del 
2013, dutes a terme pel Banc Central Europeu, no s’han traslladat amb la mateixa intensitat a l’euríbor, que es 
troba en mínims històrics, fins a situar-se en el mes de desembre del 2013 en el 0,54%. 

A més, les entitats de crèdit espanyoles tampoc no han traslladat amb la mateixa intensitat aquesta reducció al 
mercat hipotecari espanyol, amb una lleugera reducció del tipus d’interès mitjà a 3 anys del 3,42% al 3,35% el 
2013 i una modesta tendència a la baixa en la segona meitat de l’any, que situa aquest tipus d’interès el mes de 
desembre del 2013 en el 3,29%. 

La mala evolució de l’ocupació i la renda de les famílies, conjuntament amb la reducció dels terminis de contrac-
tació dels crèdits hipotecaris, i malgrat la lleugera reducció dels tipus d’interès hipotecaris, han fet que 
s’intensifiqués la caiguda de l’estoc de crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d’habitatge, amb una re-
ducció del 4,5% al llarg del 2013. 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 6,0%.  

Pel que fa al crèdit a l’activitat de la construcció, a Espanya se segueix reduint tant el crèdit a activitats producti-
ves de la construcció com a activitats productives immobiliàries, amb caigudes del 21,1% en els dos casos. De 
nou es posa de manifest l’empitjorament, el 2013, de la qualitat creditícia d’algunes de les empreses d’aquests 
sectors, on també segueix incrementant-se el percentatge de crèdit de dubtós cobrament, fins al 34,3% en el cas 
de les activitats productives de la construcció i fins al 38,0% en les activitats immobiliàries. 

 

 

 

                                                           
153 El 23 de juliol del 2012 es va signar el Memoràndum d’entesa (MoU) i l’Acord marc d'assistència financera entre la Facilitat Europea d'Es-
tabilització Financera (FEEF), el Regne d'Espanya com a Estat membre beneficiari, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) com 
a garant i el Banc d'Espanya. 
154 Vegeu l’Informe de estabilidad financiera, núm. 05/2014 (maig 2014). Banco de España. 
155 Les entitats del grup 1 i 2 són aquelles entitats de dipòsit espanyoles que han necessitat ajuts públics per poder dur a terme el seu procés 
de recapitalització. Si bé el traspàs d’actius immobiliaris al Sareb l’any 2013 només el realitzen les entitats del grup 2 (Cajatres, CEISS, Liber-
bank, i Banc Mare Nostrum), ja que les entitats del grup 1 (BFA/Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galícia i Banc de València) ja l’havien 
realitzat el desembre del 2012, la reestructuració del passiu s’acaba traslladant en els dos grups d’entitats al 2013. 
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TAULA V-48.  Crèdit i crèdit dubtós atorgat a famílies i empreses residents en relació amb habitatge i construc-
ció per entitats de crèdit (1). Espanya, 2011-2013 

 2011 2012 2013 
Variació 

2011-2012 2012-2013 

1. Total crèdit 1.053.321 933.370 841.371 -11,4% -9,9% 

Crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d'habitatge 656.452 633.138 604.395 -3,6% -4,5% 

Crèdit a activitats productives de la construcció 98.546 76.217 60.154 -22,7% -21,1% 

Crèdit a activitats productives immobiliàries 298.323 224.015 176.822 -24,9% -21,1% 

2. Total crèdit dubtós 100.976 110.096 123.989 9,0% 12,6% 

Crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d'habitatge 19.101 25.321 36.182 32,6% 42,9% 

Crèdit a activitats productives de la construcció 17.981 19.693 20.617 9,5% 4,7% 

Crèdit a activitats productives immobiliàries 63.895 65.082 67.190 1,9% 3,2% 

Total crèdit dubtós sobre crèdit (2/1) 9,6% 11,8% 14,7% 23,0% 24,9% 

Crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d'habitatge 2,9% 4,0% 6,0% 37,4% 49,7% 

Crèdit a activitats productives de la construcció 18,2% 25,8% 34,3% 41,6% 32,6% 

Crèdit a activitats productives immobiliàries 21,4% 29,1% 38,0% 35,6% 30,8% 
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, les persistents dificultats en les condicions creditícies a les famílies per a la compra d’habitatge, i la cai-
guda 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 i en menor mesura dels tipus d’interès, han mantingut dèbil la demanda d’habitatge 
(o la disposició al pagament) per part dels compradors al llarg del 2013, ja sigui per motius residencials o per mo-
tius d’inversió. 

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 2007-2013 s’han iniciat 102.578 execucions hipotecàries a Ca-
talunya, i l’any 2013 tot i que es redueixen l’1,2% en relació al 2012, es mantenen per sobre de les 18.300 el 
nombre d’execucions iniciades. 

TAULA V-49.  Nombre d’execucions hipotecàries1. Catalunya, 2007-2013 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 

Nombre d'execucions hipotecàries 4.538 11.240 18.053 18.112 13.727 18.567 18.341 102.578 

taxa de creixement - 147,7% 60,6% 0,3% -24,2% 35,3% -1,2% - 
Unitats: nombre i percentatge. 
(1) Inclou execucions hipotecàries d’habitatges i locals comercials. Es computen aquells procediments que, tramitats en els jutjats de primera 
instància, permeten exigir el pagament dels deutes garantits per una penyora o hipoteca al creditor amb escriptura d'hipoteca a favor seu, de-
gudament inscrita en el Registre de la Propietat. 
Font: Consell General del Poder Judicial. 

Una part dels procediments en tràmit sobre execucions hipotecàries acaben en desallotjament a traves dels pro-
cessos de llançaments practicats. L’any 2013 el nombre de llançaments practicats és de 16.008, dels quals 
4.426156

 

 ho són com a conseqüència d’execucions hipotecàries. 

 

                                                           
156 Aquesta dada només està disponible a partir del primer trimestre del 2013. 



CONDICIONS DE VIDA 

106 

TAULA V-50.  Nombre de llançaments practicats1. Catalunya, 2013 

  2013 

Nombre de llançaments practicats 16.008 

Conseqüència d'execucions hipotecàries 4.426,0 

Conseqüència de la Llei d'arrendaments urbans 10.817,0 

Altres conseqüències 765,0 
Unitats: nombre, i percentatge. 
(1) Els llançaments són desallotjaments forçosos indicats per una autoritat judicial. Es computen els llançament practicats desglossats segons 
es derivin d'execucions hipotecàries, de procediments de la Llei d'arrendaments urbans (principalment correspondran a lloguers impagats) o 
d’altres causes (laudes arbitrals, processos de família, etc.). 
Font: Consell General del Poder Judicial. 

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través d’Ofideute, disposa d’un servei d’informació i assessora-
ment adreçat a les famílies que no poden fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i es troben, per aquesta 
causa, en risc de perdre el seu domicili habitual, amb l’objectiu principal d’evitar els desnonaments provocats per 
la falta de pagament dels crèdits hipotecaris. Al llarg del 2013 l’Ofideute ha gestionat 204 actuacions. 

Perfil del parc d’habitatges 

El darrer cens d’habitatge de l’any 2011 estima que Catalunya tenia un parc de 3,87 milions d’habitatges, dels 
quals 2,94 milions, el 76,2%, són habitatges principals (de compra i de lloguer); 0,92 milions, el 23,8%, són habi-
tatges no principals (segones residències o habitatge buits); i el 0,1% restant són habitatge col·lectius (residències 
de gent gran, etc...). 

Des de l’any 2001 fins al 2011, coincidint amb el boom del sector de l’habitatge, el creixement dels habitatges 
principals ha estat a Catalunya del 27,2%, gairebé 10 punts percentuals per sobre del creixement demogràfic, 
que ha estat del 18,5%. Així, el parc ha passat de 364 habitatges principals per cada 1000 habitants a 391 habi-
tatges per 1000 habitants el 2011. La intensitat en el creixement del parc d’habitatges principals se situa, de to-
tes maneres, per sota de la mitjana espanyola, i Catalunya passa de ser la tercera CA en nombre d’habitatges 
principals per mil habitants l’any 2001 a ser la setena CA el 2011. 

TAULA V-51.  Evolució del parc d’habitatges principals per mil habitants. Catalunya i comunitats autònomes, 
ordenades de més gran a més petit. 2001 i 2011 

  Valors absoluts habitatges / mil habitants 

  2001 2011 2001 2011 

Total Espanya 14.187.169 18.083.692 345,0 383,2 

Astúries 389.402 457.798 362,1 423,3 

País Basc 741.408 888.940 352,8 406,9 

Castella i Lleó 889.275 1.037.966 358,7 405,7 

Rioja 101.439 129.984 375,1 402,5 

Aragó 443.243 538.870 369,4 400,3 

Cantàbria 182.656 236.743 339,8 399,1 

Catalunya 2.315.856 2.944.944 364,1 390,6 

Comunitat Valenciana 1.492.792 1.986.896 355,2 388,3 

Navarra 188.772 248.596 339,4 387,2 

Balears 305.478 429.737 347,7 386,1 

Extremadura 366.926 424.980 341,8 383,1 

Madrid 1.873.792 2.469.378 348,8 380,5 

Galícia 900.605 1.059.233 329,5 378,9 
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Castella la Manxa 610.272 787.516 347,7 372,3 

Canàries 552.497 789.953 310,2 371,4 

Andalusia 2.417.179 3.087.222 326,5 366,5 

Múrcia 378.252 515.367 317,8 350,6 
Unitats: nombre d’habitatges i nombre d’habitatges per mil habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Paral·lelament, el cens del 2011 estima una lleugera caiguda de l’1% del nombre d’habitatges buits a Catalunya 
entre el 2001 i el 2011, que acumulen 448,4 milers d’habitatges buits, uns 59 habitatges per cada mil habitants, 
amb una caiguda de la intensitat d’habitatges buits, no tant per la reducció en el seu valor absolut com per 
l’important augment de la població durant aquests anys. Catalunya es manté així, conjuntament amb Navarra, 
Madrid i el País Basc com una de les CA amb una intensitat més baixa d’habitatges buits. 

TAULA V-52.  Evolució del parc d’habitatges buits per mil habitants. Catalunya i comunitats autònomes orde-
nades de més gran a més petit. 2001 i 2011 

  Valors absoluts Habitatges / mil habitants 

  2001 2011 2001 2011 

Total Espanya 3.106.422 3.443.365 75,6 73,0 

Rioja 22.898 35.745 84,7 110,7 

Galícia 229.360 299.396 83,9 107,1 

Castella i Lleó 209.006 258.451 84,3 101,0 

Comunitat Valenciana 444.823 505.029 105,8 98,7 

Castella la Manxa 137.900 202.657 78,6 95,8 

Extremadura 103.506 105.173 96,4 94,8 

Múrcia 95.589 129.117 80,3 87,8 

Cantàbria 36.518 47.059 67,9 79,3 

Astúries 72.640 82.857 67,6 76,6 

Andalusia 548.669 637.221 74,1 75,6 

Aragó 85.716 100.337 71,4 74,5 

Canàries 138.892 138.262 78,0 65,0 

Balears 85.535 71.255 97,4 64,0 

Catalunya 452.921 448.356 71,2 59,5 

Navarra 35.102 35.466 63,1 55,2 

Madrid 306.556 263.279 57,1 40,6 

País Basc 94.287 81.003 44,9 37,1 
Unitats: nombre d’habitatges i nombre d’habitatges per mil habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Pel que fa a les característiques del parc de l’habitatge principal es pot destacar que al llarg d’aquest deu anys 
s’ha reduït en el conjunt d’Espanya el percentatge de famílies que viuen en un habitatge en propietat, passant en 
el cas de Catalunya del 79,1% l’any 2001 al 74,3% el 2011. Així, la propietat segueix sent la forma majoritària de 
tinença de l’habitatge, i Catalunya es manté per sota de la mitjana espanyola, i conjuntament amb Madrid, Canà-
ries i Balears són les CA on aquest percentatge és més reduït. 
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TAULA V-53.  Evolució del percentatge de llars que viuen en un habitatge principal de propietat. Catalunya i 
comunitats autònomes ordenades de més gran a més petit. 2001 i 2011 

  Valors absoluts Percentatges respecte al total  

  2001 2011 2001 2011 

Total Espanya 11.654.379 14.274.987 82,2% 78,9% 

País Basc 659.871 748.878 89,0% 84,2% 

Comunitat Valenciana 1.292.225 1.642.978 86,6% 82,7% 

Navarra 165.239 205.420 87,6% 82,6% 

Rioja 87.706 106.570 86,5% 82,0% 

Castella la Manxa 527.624 644.695 86,5% 81,9% 

Castella i Lleó 755.295 848.490 84,9% 81,7% 

Extremadura 300.524 347.042 81,9% 81,7% 

Andalusia 1.997.337 2.521.007 82,7% 81,7% 

Cantàbria 154.989 192.846 84,9% 81,5% 

Múrcia 321.296 416.500 85,0% 80,8% 

Astúries 316.248 365.872 81,2% 79,9% 

Aragó 375.182 429.024 84,7% 79,6% 

Galícia 698.046 824.695 77,5% 77,9% 

Madrid 1.536.836 1.897.502 82,0% 76,8% 

Catalunya 1.830.721 2.188.657 79,1% 74,3% 

Canàries 385.106 559.083 69,7% 70,8% 

Balears 227.000 302.519 74,3% 70,4% 
Unitats: nombre d’habitatges o llars i percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Paral·lelament, en el conjunt d’Espanya s’ha incrementat el percentatge de llars que viuen en un habitatge princi-
pal de lloguer, passant en el cas de Catalunya del 16,6% l’any 2001 al 19,8% l’any 2011. Es manté així Catalu-
nya, conjuntament amb Balears, Madrid i Canàries, en el grup de CA amb un percentatge més elevat de llars que 
viuen en lloguer. 

TAULA V-54.  Evolució del percentatge de llars que viuen en un habitatge principal en lloguer. Catalunya i com-
unitats autònomes ordenades de més gran a més petit. 2001 i 2011 

  Valors absoluts Percentatges respecte al total  

  2001 2011 2001 2011 

Total Espanya 1.614.221 2.438.574 11,4% 13,5% 

Balears 60.897 92.785 19,9% 21,6% 

Catalunya 384.423 582.701 16,6% 19,8% 

Madrid 255.254 428.669 13,6% 17,4% 

Canàries 92.866 128.192 16,8% 16,2% 

Aragó 44.663 72.372 10,1% 13,4% 

Astúries 48.795 57.033 12,5% 12,5% 

Múrcia 34.810 62.070 9,2% 12,0% 

Rioja 8.529 15.096 8,4% 11,6% 

Galícia 94.524 120.776 10,5% 11,4% 
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Navarra 14.618 27.155 7,7% 10,9% 

Comunitat Valenciana 123.841 207.996 8,3% 10,5% 

Castella la Manxa 41.574 81.282 6,8% 10,3% 

Castella i Lleó 77.286 103.159 8,7% 9,9% 

País Basc 53.880 87.233 7,3% 9,8% 

Andalusia 222.002 302.837 9,2% 9,8% 

Cantàbria 15.214 22.749 8,3% 9,6% 

Extremadura 32.115 35.730 8,8% 8,4% 
Unitats: nombre d’habitatges o llars i percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 

 

A més, fruït de l’augment de les noves adquisicions associades al boom immobiliari i de l’allargament en el termi-
ni d’amortització dels préstecs hipotecaris amb què aquestes s’han comprat, en totes les CA ha crescut el percen-
tatge de llars que viuen en un habitatge on encara hi ha pagaments pendents de les quotes hipotecàries. En el 
cas de Catalunya augmenta del 27,6% fins al 34,1% el 2011. Conjuntament amb la Comunitat Valenciana, Múr-
cia, Madrid, la Rioja i Cantàbria, Catalunya és una de les CA on és més elevat el percentatge de llars que viuen en 
un habitatge en propietat i que encara tenen pagaments pendents de les quotes hipotecàries. 

TAULA V-55.  Evolució del percentatge de llars que viuen en un habitatge principal de propietat i tenen paga-
ments pendents (hipoteques) . Catalunya i comunitats autònomes ordenades de més gran a més petit. 2001 
i 2011 

  Valors absoluts Percentatges respecte al total  

  2001 2011 2001 2011 

Total Espanya 3.237.268 5.940.928 22,8% 32,9% 

Comunitat Valenciana 361.383 729.514 24,2% 36,7% 

Múrcia 84.822 186.309 22,4% 36,2% 

Madrid 541.831 859.923 28,9% 34,8% 

Rioja 23.946 44.953 23,6% 34,6% 

Cantàbria 40.161 81.452 22,0% 34,4% 

Catalunya 639.033 1.003.080 27,6% 34,1% 

Andalusia 535.339 1.051.194 22,2% 34,0% 

Navarra 47.508 83.511 25,2% 33,6% 

Castella la Manxa 115.071 255.166 18,9% 32,4% 

Balears 60.128 137.917 19,7% 32,1% 

País Basc 169.437 285.290 22,9% 32,1% 

Canàries 98.196 253.249 17,8% 32,1% 

Aragó 96.783 158.259 21,8% 29,4% 

Extremadura 64.742 122.403 17,6% 28,8% 

Castella i Lleó 164.076 296.389 18,5% 28,6% 

Astúries 71.626 130.013 18,4% 28,4% 

Galícia 113.216 243.962 12,6% 23,0% 
Unitats: nombre d’habitatges o llars, i percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 



CONDICIONS DE VIDA 

110 

4.2. EVOLUCIÓ DEL MERCAT I DEL PREU 

El mercat de compra d’habitatge a Catalunya es manté en recessió l’any 2013, i el lloguer segueix absorbint part 
de la demanda desplaçada d’habitatge: 

 El mercat de compra d’habitatge lliure nou accelera el 2013 la caiguda dels preus, intensifica la caiguda del 
volum de les transaccions realitzades, i acumula en els anys 2007-2013 una caiguda del preu per metre 
quadrat del 42,2% i de les transaccions realitzades, del 88,1%. 

 El mercat d’habitatge de compra de segona mà, accelera el 2013 la caiguda dels preus, amb una caiguda de 
l’11,3% mentre que es frena el creixement en el nombre de transaccions fins a l’1,9%, i acumula en els anys 
2007-2013 una caiguda del preu del 37,5% i una reducció en el nombre de transaccions del 64,7%. 

 El mercat de lloguer lliure experimenta per cinquè any consecutiu una caiguda del preu del lloguer, i segueix 
incrementant el nombre de contractes; en l’acumulat dels anys 2007-2013, 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 10,0%, mentre que s’ha més que duplicat el nombre de noves contractacions fetes 
anualment, amb un increment del 164,4%. 

 Finalment, l’evolució del mercat d’habitatge protegit a Catalunya també mostra un retrocés per al 2013, amb 
un increment del preu mitjà de l’1,1% i una reducció del nombre de transaccions del 50,1%, mentre que en el 
conjunt dels anys 2007-2013 aquest mercat acumula un creixement dels preus del 19,4% i una reducció del 
nombre de transaccions del 81,0% (vegeu la taula V-56). 

TAULA V-56.  Evolució del preu mitjà de l’habitatge protegit, i del nombre de transaccions immobiliàries 
d’habitatge protegit nou. Catalunya, 2005-2013 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Preu habitatge protegit 1.123,1 1.137,0 1.190,6 1.270,0 1.243,5 1.264,7 1.293,8 1.342,4 1.357,4 

Transaccions d'habitatge protegit 3.861,0 3.621,0 3.272,0 2.423,0 2.135,0 2.248,0 1.724,0 1.378,0 687,0 
Unitats: euros per metre quadrat i nombre de transaccions immobiliàries. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment. 

La Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC) preveu que l’any 2013 el valor de la construcció residencial 
haurà experimentat una caiguda en termes reals del 23,0% i que mantindrà pràcticament el pes relatiu en el 
còmput global del sector de la construcció, amb un pes del 17,0%. 

La contracció del mercat de l’habitatge també es posa de manifest en l’evolució del volum d’hipoteques constituï-
des, que es redueixen un any més fins a 29.690 noves hipoteques, amb una disminució respecte del 2012 del 
30,4%. 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 109.560 euros, amb una caiguda en 
termes reals d’aquest import del 0,2% respecte de l’any 2012. 

A la vegada, el tipus d’interès mitjà dels préstecs hipotecaris ha passat en termes mitjans anuals del 3,42% l’any 
2012 al 3,35% l’any 2013, en un context on en el mercat interbancari l’euríbor ha mostrat una reducció més in-
tensa al llarg de l’any, que se situa en el 0,54% el desembre del 2013. 
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TAULA V-57.  Dades d’habitatge. Catalunya, 2011-2013 

   
2011 2012 2013 

Variació real 

  2011-2012 2012-2013 

Valor de la construcció residencial (M €) (1) 2.442 2.221 1.701 -9,9% -23,0% 

PIB de Catalunya (M €) (2) 204.860 203.079 203.615 -1,3% -0,5% 

Construcció residencial / construcció total (3) 17,0% 18,0% 17,3% - - 

Índex del cost construcció de l'edificació (4) 182,6 184,2 183,4 0,9% -0,5% 

Nombre d'hipoteques (5) 63.547 42.632 29.690 -32,9% -30,4% 

Valor hipoteques (M €) (5)  7.846 4.601 3.253 -43,0% -30,5% 

Valor mitjà de les hipoteques (€) (5) 123.473 107.919 109.560 -15,0% -0,2% 

Tipus mitjà del préstec hipotecari (6) 3,38% 3,42% 3,35% - - 
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. 
Els valors del 2013 son previsions. 
(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 2013 l’activitat constructora d’habitatges segueix retrocedint, amb una caiguda del 42,8%, dels habitatges 
nous iniciats, i una reducció del 51,5% dels habitatges acabats. El sector de la rehabilitació aguanta amb més so-
lidesa l’impacte de la crisi, si bé s’ha reduït en un 2,0% el nombre d’habitatges iniciats per reformar, amb 6.059 
habitatges iniciats. S’inicien, així, 0,4 habitatges nous per cada 1.000 habitants, un valor que contrasta amb els 
11,9 habitatges iniciats per cada mil habitants de mitjana anual en els anys 1996-2008. 

TAULA V-58.  Habitatges en construcció, iniciats i acabats. Catalunya, 2005-2013 

Nombre d'habitatges 

Habitatges en construcció (1) Habitatges 
iniciats nous 

(2) 

Habitatges aca-
bats (3) 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 

2013 8.460 2.401 6.059 3.036 6.305 

Taxa de variació 
Habitatges en construcció1 Habitatges 

iniciats 
nous2 

Habitatges aca-
bats3 Total Obra nova Per reformar 

2005 13,3% 13,0% 17,1% 11,8% 5,1% 
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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% 

2013 -16,4% -39,0% -2,0% -42,8% -51,5% 
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 2013, si bé té lloc en tot el territori, es concentra amb més in-
tensitat a les províncies de Tarragona, mentre que per zones significatives la intensitat de la reducció també és 
més alta en les zones urbanes de Girona, Tarragona i Lleida (altres zones urbanes). 

Per zones significatives, en termes mitjans del període 2003-2013, l’àmbit metropolità de Barcelona acumula el 
46,1% dels habitatges iniciats, les zones turístiques el 23,1%, la resta de Catalunya el 18,1% i les altres zones ur-
banes el 12,7%. Aquesta distribució, que en el darrer període de creixement del sector (2003-2006), havia evolu-
cionat amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a les zones turístiques, i una pèrdua del pes relatiu 
dels habitatges iniciats a l’àmbit metropolità, contrasta amb l’evolució en el darrers set anys (2007-2013) 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-38). 

GRÀFIC V-38.  Distribució per zones significatives del nombre d’habitatges nous iniciats. Catalunya, 2003-2006, 
2007-2013 i 2013 

  
Unitats: percentatges. 
Nota: Àmbit metropolità: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental; altres 
zones urbanes: el Gironès, el Segrià i el Tarragonès; zones turístiques: l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Em-
pordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran; i Resta de Catalunya: l’Alt Camp, 
l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, 
el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

Per demarcacions territorials, en termes mitjans del període 2004-2013, Barcelona acumula el 54,9% dels habi-
tatges iniciats, Tarragona, el 16,9%, Girona, el 17,8% i Lleida el 10,4%. Aquesta distribució ha evolucionat a partir 
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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, 
2012-2013 

  
2012 2013 Variació 

Nombre Distribució Nombre Distribució 2011-2012 2012-2013 

Àmbit metropolità (1) 3.047 57,4% 1.836 60,5% -41,7% -39,7% 

Altres zones urbanes (2) 914 17,2% 222 7,3% 46,5% -75,7% 

Zones turístiques (3) 879 16,6% 720 23,7% -23,6% -18,1% 

Resta Catalunya (4) 471 8,9% 258 8,5% -47,3% -45,2% 

  
2012 2013 Variació 

Nombre Distribució Nombre Distribució 2011-2012 2012-2013 

Barcelona 3.246 61,1% 1.930 63,6% -43,1% -40,5% 

Girona 716 13,5% 545 18,0% -14,9% -23,9% 

Lleida 349 6,6% 202 6,7% -39,1% -42,1% 

Tarragona 1.000 18,8% 359 11,8% 27,9% -64,1% 

CATALUNYA 5.311 100,0% 3.036 100,0% -32,8% -42,8% 
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 2012 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-60). Aquesta dificultat a l’hora de comercialitzar les 
promocions s’arrossega des l’any 2006. 

TAULA V-60.  Comercialització de l’habitatge en oferta nou. Catalunya, 2010-2013 

  
Vendes/oferta (1) Ritme de vendes (2) Vendes mensuals (3) 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Barcelona ciutat 68,8% 30,6% 24,3% 18,2% 51 42 62 63 2,0% 2,4% 1,6% 1,6% 

Catalunya (44 municipis) 64,2% 32,9% 26,2% 24,1% 57 51 65 75 1,7% 2,0% 1,5% 1,3% 

Catalunya (214 municipis) 61,1% 33,3% 27,2% 24,4% 61 52 67 78 1,6% 1,9% 1,5% 1,3% 
Unitats: percentatges i mesos. 
(1) Percentatge d’habitatges venuts dins de les promocions en oferta. 
(2) Mesos de venda d’una promoció. 
(3) Percentatge de la promoció venuda en un mes. 
Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les dades del treball de l’Institut APOLDA. 

Les dificultats de comercialització també queden recollides en l’evolució del nombre total de transaccions immo-
biliàries d’habitatge lliure nou. L’any 2013, el nombre de transaccions d’aquest tipus d’habitatges s’ha reduït el 
44,9% respecte del 2012, fins a un volum d’5.842 transaccions (vegeu el gràfic V-39). 
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GRÀFIC V-39.  Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure nou. Espanya i Catalunya, 
2006-2013 

 
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 tornen a intensificar el seu procés de caiguda que, per al con-
junt de Catalunya, amb un preu mitjà de 2.290,6 euros/m2, significa una caiguda del preu del 14,9%. En els mu-
nicipis de l’àmbit metropolità de Barcelona (sense Barcelona), amb un preu mitjà de 2.269,9 euros/m2, es redu-
eix en termes mitjans el 10,5%; a la ciutat de Barcelona, amb un preu mitjà de 3.884,1 euros/m2, la reducció ha 
estat del 8,7%; mentre que als municipis de la resta de Catalunya, amb un preu mitjà de 1.658,3 euros/m2, la 
caiguda ha estat del 14,6% (vegeu la taula V-61). 

TAULA V-61.  Preus de l’oferta de venda d’habitatge nou. Catalunya, 2008-2013 

Valors absoluts 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2001-2006 2007-2013 

Barcelona (BCN) 5.645,7 5.115,5 5.065,4 4.583,5 4.252,5 3.884,1 - - 

Àmbit metropolità (menys BCN) 3.304,2 3.031,4 2.978,7 2.688,4 2.423,5 2.269,9 - - 

Resta de Catalunya 2.471,4 2.214,8 2.136,0 1.877,2 1.845,8 1.658,3 - - 

Catalunya (Total municipis estudiats) 3.106,0 2.815,2 2.736,3 2.716,6 2.552,5 2.290,6 - - 

Taxes de creixement 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2001-2006 2007-2013 

Barcelona (BCN) -5,1% -9,4% -1,0% -9,5% -7,2% -8,7% 167,4% -32,9% 

Àmbit metropolità (menys BCN) -5,4% -8,7% 0,9% -12,0% -10,8% -10,5% 65,8% -38,9% 

Resta de Catalunya -1,2% -10,0% -2,6% -10,0% -3,5% -14,6% 54,9% -36,1% 

Catalunya (Total municipis estudiats) -7,0% -9,4% -1,3% -11,1% -8,2% -14,9% 176,7% -42,2% 
Unitats: euros per metre quadrat i percentatges. 
Nota: Les taxes de creixement de cada àmbit territorial es calculen tenint en compte el mateix nombre de municipis entre anys successius i 
ponderant el creixement de preus de cada municipi pel pes de la superfície en oferta construïda en cada municipi sobre la superfície  en ofer-
ta total de l’àmbit territorial corresponent. Per a l’any 2008 i per als 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 27, 16 i 44 mu-
nicipis respectivament; per a l’any 2009 per als 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 87, 124 i 214 municipis respecti-
vament; per a l’any 2010 per als 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 87, 126 i 212 municipis respectivament; per a l’any 
2011 per als 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 79, 33 i 113 municipis respectivament; per a l’any 2012 per als 3 àm-
bits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 56, 26 i 83 municipis respectivament; i per a l’any 2013 per als 3 àmbits, AMB, Resta de 
Catalunya i Catalunya s’utilitzen 42, 20 i 62 municipis respectivament. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Habitatge I Millora Urbana, a partir de les dades del treball de l’Institut APOLDA i BCF consul-
tors. 
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4.2.2. L’ESFORÇ DE COMPRA D’HABITATGE NOU 

L’esforç teòric que significa la compra d’un habitatge nou per a una llar és un dels condicionants de la demanda 
d’habitatge i permet valorar l’evolució de l’accessibilitat al mercat de l’habitatge. L’acceleració de la caiguda dels 
preus de l’habitatge a Catalunya i el lleuger decrement dels tipus d’interès hipotecaris al llarg del 2013 han con-
tribuït a la reducció, amb més intensitat que el 2012, de l’esforç teòric de compra d’un habitatge nou en el mer-
cat lliure l’any 2013 a Catalunya. Contràriament, la reducció del 0,6% de l’índex de cost salarial mitjà a Catalunya 
i la reducció de la duració mitjana dels nous crèdits hipotecaris contractats sobre habitatge a Catalunya, que ha 
passat de 281 mesos a 274 mesos l’any 2013, haurien contribuït a l’augment d’aquest esforç teòric de compra, 
compensant part de la reducció derivada de la caiguda de preus i dels tipus d’interès.  

Tenint en compte aquests elements, l’esforç teòric de compra s’hauria reduït, el 2012, a la ciutat de Barcelona el 
6,5%, amb una quota hipotecària teòrica mitjana de les noves hipoteques (vegeu la taula V-62) de 1.473 eu-
ros/mes; a l’àmbit metropolità de Barcelona (sense Barcelona), s’hauria reduït el 8,4%, amb una quota hipotecà-
ria de 810 euros/mes; en el conjunt de la resta de municipis de Catalunya, s’hauria reduït el 12,6% respecte del 
2012, amb una quota hipotecària teòrica de 609 euros/mes; i al conjunt de Catalunya, s’hauria reduït el 12,9%, 
amb una quota de 731 euros/mes. Reduccions totes elles majors que les del 2012. 

D’aquesta manera, l’esforç de compra que hauria de fer una família monosalarial per accedir a l’habitatge (vegeu 
la taula V-62), calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de Catalunya, hauria tornat a accelerar la seva 
reducció iniciada l’any 2008, i se situaria en el 72,8% a Barcelona ciutat, en el 40,1% a l’àmbit metropolità de 
Barcelona (sense Barcelona), en el 30,1% a la resta de Catalunya, i en el 36,2% al conjunt de Catalunya. 

Aquesta reducció de l’esforç teòric es calcula sense tenir en compte la lleugera reducció en la relació entre el 
préstec i el valor de les transaccions, per al conjunt d’Espanya, element que faria empitjorar lleugerament les 
condicions dels préstecs hipotecaris, passant del 58,3% el 2012 al 57,5% el 2012. A més, l’increment, un any 
més, del percentatge de població en atur i del nombre de famílies amb tots els seus membres en atur també hau-
ria fet que s’incrementés el percentatge de famílies que quedarien excloses d’aquest indicador. 

Tot i la relativa millora d’aquest any, les dades segueixen posant de manifest la dificultat d’accedir al mercat de 
compra d’habitatges lliures nous per una part important de les llars de Catalunya. 

 

TAULA V-62.  Esforç teòric de compra d’un habitatge nou. Catalunya, 2011-2013 

PREU HABITATGE 90 m2 2011 2012 2013 
Variació 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Barcelona 412.519 382.724 349.572 -9,5% -7,2% -8,7% 

Àmbit metropolità de Barcelona (sense BCN) 241.002 214.888 192.246 -12,0% -10,8% -10,5% 

Resta de Catalunya 175.554 169.339 144.631 -10,0% -3,5% -14,6% 

Catalunya (214 municipis) 222.189 204.072 173.567 -11,1% -8,2% -14,9% 

QUOTA HIPOTECÀRIA (€/mes) (1) 2011 2012 2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Barcelona 1.628 1.584 1.473 -3,2% -2,7% -7,0% 

Àmbit metropolità de Barcelona (sense BCN) 951 890 810 -5,9% -6,5% -8,9% 

Resta de Catalunya 693 701 609 -3,7% 1,2% -13,1% 

Catalunya (214 municipis) 877 845 731 -4,9% -3,7% -13,4% 

ESFORÇ (2) 2011 2012 2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Barcelona 80,0% 77,9% 72,8% -4,4% -2,6% -6,5% 

Àmbit metropolità de Barcelona (sense BCN) 46,7% 43,7% 40,1% -7,0% -6,4% -8,4% 

Resta de Catalunya 34,0% 34,5% 30,1% -4,9% 1,3% -12,6% 
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Catalunya (214 municipis) 43,1% 41,5% 36,2% -6,1% -3,5% -12,9% 
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 5.2.1. de la taula V-61. 
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 MA 

En el mercat de l’habitatge de segona mà, si bé amb una mostra molt més reduïda, l’any 2013 també s’observa 
una caiguda dels preus, amb una reducció mitjana de l’11,3%. Aquesta caiguda ha tingut lloc tant fora de l’àmbit 
de la ciutat de Barcelona, on el preu ha caigut de mitjana el 9,0% respecte del 2012, com a la ciutat de Barcelo-
na, on el preu mitjà de venda s’ha reduït el 12,8%. 

Els preus de venda dels habitatges de segona mà es mantenen, aproximadament, entre el 5% i el 30% inferiors 
als preus de venda de primera mà en els onze municipis estudiats, excepte en el cas de Gavà, on són el 12,0% 
superiors, i el de Ripollet, on són el 6,8% superiors157

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, 2011-2013 

  2012 2013 
Variació 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2007-2013 

Barcelona 3.097 2.701 -8,8% -11,4% -12,8% -37,2% 

Badalona  2.125 1.993 -14,1% -9,7% -6,2% -39,3% 

Gavà  2.541 2.367 -17,4% -0,6% -6,8% -33,0% 

Girona  2.099 1.904 -2,6% -0,6% -9,3% -36,2% 

L'Hospitalet de Llobregat 2.315 2.115 -11,9% -5,9% -8,6% -38,9% 

Lleida  1.260 1.093 -9,6% -12,0% -13,3% -43,9% 

Mataró  2.206 1.919 -12,2% -2,5% -13,0% -39,5% 

Ripollet  2.235 2.142 -7,1% -4,1% -4,2% -24,0% 

Sabadell  1.938 1.812 -11,1% -7,7% -6,5% -38,8% 

Tarragona  1.930 1.751 -9,8% -8,4% -9,3% -30,8% 

Terrassa  1.895 1.675 -5,3% -6,5% -11,6% -40,7% 

TOTAL sense Barcelona  2.063 1.877 -10,7% -6,0% -9,0% -38,0% 

TOTAL (11 municipis) 2.580 2.289 -9,5% -9,3% -11,3% -37,5% 
Unitats: preus en euros per metre quadrat construït i variació en percentatges. 
Font: dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, amb les dades de TECNIGRAMA. Estudi de mercat fet a partir d’una mostra 
d’habitatges extreta dels anuncis de premsa i internet. 

Paral·lelament, el nombre total de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà a Catalunya frena el 
seu creixement i augmenta l’1,9% amb un volum de 37.058 transaccions, amb un comportament similar al del 
conjunt d’Espanya, on les transaccions de segona mà s’estanquen amb una caiguda del 0,2%. Aquesta evolució 
indica que s’hauria esgotat l’efecte anticipació de les compres, que va tenir lloc a finals del 2012, com a conse-
qüència de la major tributació que la compra d’habitatge té a partir del 2013. 

                                                           
157 El fet que en alguns municipis determinats el preu dels habitatges de segona mà estigui per sobre dels de primera mà pot està condicionat 
per la localització interna d’aquests habitatges dins del municipi o per les diferents característiques o tipologia dels dos tipus d’habitatge en 
aquell municipi. 
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GRÀFIC V-40.  Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà. Espanya i 
Catalunya, 2006-2013  

 
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 manté el seu ritme de creixement el 2013, amb un increment dels nous contractes del 8,4%, 
mentre que el lloguer mitjà associat a aquests nous contractes cau el 5,1% i se situa per al conjunt de Catalunya 
en els 542,2 euros al mes (vegeu les taules V-64 i V-65 ). Aquest preu significa el 26,8% en relació amb el cost sa-
larial mitjà a Catalunya, i el 74,1% en relació amb la quota hipotecària teòrica d’un pis mitjà de 90 metres qua-
drats. 

 

TAULA V-64.  Evolució anual del lloguer mitjà contractual per zones. Catalunya, 2007-2013 

  Zones significatives Demarcacions territorials   

Lloguer Àmbit me-
tropolità (1) 

Altres zo-
nes urba-

nes (2) 

Zones turís-
tiques (3) 

Resta Ca-
talunya (4) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2006 649,3 479,7 453,7 400,0 631,0 488,6 398,2 432,1 602,8 

2007 704,5 501,8 476,0 432,2 683,5 509,6 410,3 451,0 645,4 

2008 745,2 533,6 508,5 474,8 724,0 533,7 441,4 497,2 678,0 

2009 716,7 511,1 484,1 447,9 696,9 508,8 423,6 483,1 650,3 

2010 682,3 493,2 461,7 407,7 661,2 490,8 390,2 464,9 614,5 

2011 666,1 481,1 453,3 400,8 645,0 477,7 389,2 452,2 599,2 

2012 635,7 454,5 431,9 380,9 615,9 454,8 377,5 427,0 571,2 

2013 599,8 429,7 409,8 361,1 583,2 434,1 352,1 401,2 542,2 

530.832

404.358

218.402 212.407

279.173

211.044

237.334 235.753

107.758
68.972 34.385 35.142 45.040 31.572 37.342 38.058

-3,2%

-23,8%

-46,0%

-2,7%

31,4%

-24,4%

12,5%

-0,7%-7,5%

-36,0%

-50,1%

2,2%

28,2%

-29,9%

18,3%

1,9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Espanya Catalunya Creixement Espanya Creixement Catalunya
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Taxes de crei-
xement 

Àmbit me-
tropolità1 

Altres zo-
nes urba-

nes2 

Zones turís-
tiques3 

Resta Ca-
talunya4 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 8,5% 4,6% 4,9% 8,1% 8,3% 4,3% 3,0% 4,4% 7,1% 

2008 5,8% 6,3% 6,8% 9,9% 5,9% 4,7% 7,6% 10,2% 5,1% 

2009 -3,8% -4,2% -4,8% -5,7% -3,7% -4,7% -4,0% -2,8% -4,1% 

2010 -4,8% -3,5% -4,6% -9,0% -5,1% -3,5% -7,9% -3,8% -5,5% 

2011 -2,4% -2,5% -1,8% -1,7% -2,4% -2,7% -0,3% -2,7% -2,5% 

2012 -4,6% -5,5% -4,7% -5,0% -4,5% -4,8% -3,0% -5,6% -4,7% 

2013 -5,6% -5,5% -5,1% -5,2% -5,3% -4,6% -6,7% -6,1% -5,1% 

2007-2013 -7,6% -10,4% -9,7% -9,7% -7,6% -11,2% -11,6% -7,1% -10,0% 
Unitats: euros per mes i variació en percentatges. 
(1) L’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 
(2) El Gironès, el Segrià i el Tarragonès. 
(3) L’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars Sobirà, el 
Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran. 
(4) L’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, 
el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 
Nota: l'estadística del mercat de lloguer de l'any 2011 incorpora una millora de la base de dades respecte d'exercicis anteriors que no afecta 
el volum de contractació, però sí la renda, ja que s'han exclòs conceptes que no es corresponien amb la renda contractual. D'aquesta manera 
el concepte “lloguer” expressa estrictament la renda contractual. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 
 
 
 

TAULA V-65.  Evolució anual del nombre de contractes de lloguer per zones. Catalunya, 2007-2013 

  Zones significatives Demarcacions territorials   

Nombre de 
contractes 

Àmbit me-
tropolità (1) 

Altres zo-
nes urba-

nes 
(2) 

Zones turís-
tiques (3) 

Resta Cata-
lunya (4) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2006 44.333 3.835 4.074 4.570 47.839 4.514 1.329 3.130 56.812 

2007 47.024 4.729 5.360 5.558 51.164 6.020 1.605 3.882 62.671 

2008 57.767 6.157 9.013 7.189 63.031 8.106 1.886 7.103 80.126 

2009 70.038 8.997 10.458 8.325 75.979 9.167 2.630 10.042 97.818 

2010 81.628 11.144 12.260 11.156 88.874 11.073 4.615 11.626 116.188 

2011 89.092 12.148 14.080 12.493 97.274 12.922 4.826 12.791 127.813 

2012 96.623 13.528 14.968 13.502 105.256 14.052 5.620 13.693 138.621 

2013 106.470 14.148 15.762 13.820 115.204 14.934 5.847 14.215 150.200 

Taxes de crei-
xement 

Àmbit me-
tropolità (1) 

Altres zo-
nes urba-

nes 
(2) 

Zones turís-
tiques (3) 

Resta Cata-
lunya (4)  Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 6,1% 23,3% 31,6% 21,6% 7,0% 33,4% 20,8% 24,0% 10,3% 

2008 22,8% 30,2% 68,2% 29,3% 23,2% 34,7% 17,5% 83,0% 27,9% 

2009 21,2% 46,1% 16,0% 15,8% 20,5% 13,1% 39,4% 41,4% 22,1% 

2010 16,5% 23,9% 17,2% 34,0% 17,0% 20,8% 75,5% 15,8% 18,8% 

2011 9,1% 9,0% 14,8% 12,0% 9,5% 16,7% 4,6% 10,0% 10,0% 
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2012 8,5% 11,4% 6,3% 8,1% 8,2% 8,7% 16,5% 7,1% 8,5% 

2013 10,2% 4,6% 5,3% 2,4% 9,5% 6,3% 4,0% 3,8% 8,4% 

2007-2013 140,2% 268,9% 286,9% 202,4% 140,8% 230,8% 340,0% 354,2% 164,4% 
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 de la contractació en el mercat de lloguer està tenint lloc en tots els àmbits geogràfics de Catalunya en 
el període 2007-2013, si bé ha estat més intensa en els municipis de les altres zones urbanes i els municipis de 
les aones turístiques, mentre que la reducció del lloguer mitjà ha evolucionat de manera relativament similar en 
els quatre àmbits, amb una reducció relativament menys intensa en l’àmbit metropolità de Barcelona. 

Així, entre el 2007 i el 2013, en els municipis de l’àmbit metropolità de Barcelona el lloguer mitjà ha disminuït a 
una taxa anual acumulativa de l’1,1%; en els municipis de les altres zones urbanes de Catalunya s’ha reduït a una 
taxa de l’1,6%; en els municipis de les zones turístiques s’ha reduït a una taxa de l’1,4%, i als municipis de la res-
ta de Catalunya s’ha reduït a una taxa del 1,5%. 

El gràfic V-41 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. 

GRÀFIC V-41.  Evolució del pes dels nous contractes de lloguer a Catalunya per zones. Catalunya, 2005-2013 

  
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. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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4.3. LA POLÍTICA D’HABITATGE  

L’exercici 2013, el Govern de la Generalitat de Catalunya va prorrogar els pressupostos, la qual cosa dificulta la 
comparació i el seguiment de la política de despesa d’habitatge (programa 43 dels pressupostos) per a aquest 
any. 

La despesa d’habitatge ha estat un dels programes més afectats negativament per l’ajust pressupostari associat 
al procés de consolidació fiscal i reducció del dèficit en què està immers el Govern de la Generalitat. 

Els pressupostos generals de l’Estat per al 2013 ja preveien una reducció del 12,6% en la despesa global en ha-
bitatge. Per una part, es redueix el 6,6% la despesa directe en el Programa de política d’habitatge i per una altra 
es preveu una reducció del 13,5% en l’import global dels beneficis fiscals associats a la compra d’habitatge amb 
l’eliminació en l’IRPF de la desgravació fiscal per adquisició d’habitatge feta a partir del 2013. 

TAULA V-66.  Resum de la despesa (1) pressupostada per la Generalitat de Catalunya i l’Estat en la política de 
l’habitatge. Catalunya, Espanya, 2008-2013 

Catalunya 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012-
2013 

Política d'habitatge 616 813 824 724 506 351 nd nd 

Beneficis fiscals 955 1.358 951 967 1.09
8 

1.06
7 nd nd 

Despesa total dels pressupostos en política d'habitat-
ge 

1.57
0 2.171 1.775 1.69

1 
1.60

4 
1.41

7 nd nd 

Espanya 2.00
7 2.008 2.009 2.01

0 
2.01

1 
2.01

2 
2.01

3 
2012-
2013 

Política d'habitatge 1.25
4 1.381 1.616 1.49

8 
1.21

8 820 766 -6,6% 

Beneficis fiscals 7.76
9 9.117 9.524 7.36

1 
6.41

7 
5.44

1 
4.70

9 -13,5% 

Despesa total dels pressupostos en política d'habitat-
ge 

9.02
2 

10.49
8 

11.14
1 

8.86
0 

7.63
6 

6.26
1 

5.47
5 -12,6% 

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 disponibles no permeten fer un seguiment de l’execució de tota la política d’habitatge del sector públic 
de la Generalitat ni tampoc una comparació amb l’exercici 2012. 

Tot i així, en la taula V-67 es resumeixen només aquelles actuacions relacionades amb ajuts o subvencions pú-
blics de la política d’habitatge en els anys 2010-2013, mesurades en termes del nombre d’habitatges o ajuts 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. Aquestes actuacions 
s’articulen a partir de quatre grans eixos: 

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

2. La promoció de l’habitatge protegit a través d’ajuts als promotors i als compradors d’habitatge amb protec-
ció 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 mobi-
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lització del parc desocupat de lloguer; i sistema de rendibilització dels parcs de lloguer públic i privat (ajuts al pa-
gament 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 2013 se segueix intensificant la caiguda en el nombre d’actuacions protegides, en habi-
tatges i/o famílies beneficiàries d’ajuts púbics, que passen de 66.794 l’any 2012 a 49.143 actuacions el 2013, 
amb una reducció del 26,4%, que s’acumula a les reduccions del 16,5% i 37,5% dels anys 2011 i 2012, respecti-
vament.  En el cas dels ajuts de promoció i accés a l’habitatge, relacionats amb la compra d’habitatge, la reducció 
del nombre d’habitatge i/o famílies beneficiàries és del 29,8%; en els ajuts al pagament, relacionats amb ajuts 
per pagar el lloguer, la caiguda és del 13,7%; mentre que les actuacions relacionades amb ajuts per rehabilitar el 
parc d’habitatges cauen el 51,8%. Finalment, per tercer any consecutiu, no hi ha hagut actuacions en termes 
d’ajuts o subvencions per a la compra o urbanització de sòl per destinar-lo a habitatge protegit.  

Pel que fa als imports aprovats associats a aquestes actuacions les dades disponibles només permeten fer un 
seguiment per al 2013 dels ajuts al lloguer i la rehabilitació del parc privat. Es pot constatar que cau el 28,7% 
l’import dels ajuts destinats al pagament, relacionats amb ajuts per pagar el lloguer, i cau el 67,4% l’import dels 
ajuts a la rehabilitació del parc privat. 

Si bé no es disposa de l’import dels ajuts destinats a la compra d’habitatge de protecció oficial, sí que es reduei-
xen, el 75,6%, els ingressos 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, que passa de 
37,6 milions d’euros a 9,2 milions d’euros el 2013. 

TAULA V-67.  Resum de les actuacions i de la despesa d’habitatge protegit. Catalunya, 2010-2013 

   
Actuacions/beneficiaris Generalitat/Estat 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

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 
oficial (1) 7.602 2.767 1.638 663 109.891 27.788 n.d. n.d. 

Habitatge existent concertat 86 - - - 298 - - - 

Adquisició d'habitatges amb protecció oficial 
(1,2) 2.471 5.084 n.d. n.d. 16.975 10.482 n.d. n.d. 

Adquisició d'habitatges usats (2)  333 212 - - 2.168 344 - - 

Habitatges obtinguts del parc desocupat 3.514 3.017 2.843 2.481 - - n.d. n.d. 

2. TOTAL ajuts promoció i accés a l'habitatge 11.535 5.996 4.481 3.144 129.332 38.614 n.d. n.d. 

Prestacions permanents per al pagament del 
lloguer (Lloguer just) 29.182 20.886 17.993 18.949 71.870 50.753 44.520 41.604 

Renda bàsica d'emancipació (1) 44.487 49.011 20.870 13.372 95.210 109.342 44.498 19.146 

Prestacions econòmiques d'especial urgència 
(Ajuts personalitzats a l'allotjament) 3.043 1.545 2.082 2.703 5.211 2.831 3.810 4.887 

Habitatges d'inclusió social 827 865 961 1.130 1.861 1.038 1.129 1.315 

3. TOTAL ajuts per al pagament de l'habitatge 77.539 72.307 41.906 36.154 174.152 163.964 93.957 66.952 

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 46.387 39.298 308.510 202.578 n.d. n.d. 
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Habitatges rehabilitats convocatòries anuals 
(3) 23.096 14.673 8.059 2.519 40.926 15.533 14.994 5.801 

Habitatges ARIs i AERIs (Barcelona ciutat) 4.625 6.828 5.007 797 5.859 9.188 7.241 1.445 

Ajuts als propietaris per rehabilitar i posar en 
lloguer social (4) 522 - - - 2.029 - - - 

5. TOTAL ajuts rehabilitació parc privat 27.721 21.501 13.066 3.316 48.814 24.721 22.236 7.247 

Habitatges rehabilitats per AHC + habitatges 
obres de manteniment AHC 7.199 5.723 n.d. n.d. 21.160 10.353 n.d. n.d. 

Programa ascensors AHC (5) 2.083 1.292 n.d. n.d. 2.358 2.327 n.d. n.d. 

6. TOTAL ajuts rehabilitació parc de la Gene-
ralitat 9.282 7.015 7.341 6.529 23.518 12.680 n.d. n.d. 

7 = 5 + 6 TOTAL ajuts rehabilitació 37.003 28.516 20.407 9.845 72.332 37.400 n.d. n.d. 

8 = 4 + 7 TOTAL (6) 127.892 106.819 66.794 49.143 380.842 239.979 n.d. 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, la 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 construcció a Catalunya l’any 2013 és de 663; s’ha 
reduït el 59,5% respecte de l’any 2012 i se situa per sota de la mitjana en els darrers anys (2006-2012) en els 
quals s’han iniciat en termes mitjans 6.910 habitatges protegits per any. Aquesta xifra encara és lluny de les ne-
cessitats d’una part cada vegada més gran de la població amb dificultats d’accés a l’habitatge. 

El pes d’aquest tipus de promocions sobre el total d’habitatges iniciats s’ha situat l’any 2013 en el 21,8%, reduint 
el seu pes respecte del 2012. 

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. 

 

TAULA V-68.  Habitatges iniciats totals i amb protecció oficial per províncies. Catalunya, 2007-2013 

Habitatges iniciats totals Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 44.157 14.658 9.878 16.822 85.515 

2008 14.486 6.039 3.337 3.707 27.569 

2009 6.512 2.924 952 1.970 12.358 

2010 9.104 1.978 848 1.593 13.523 

2011 5.702 841 573 782 7.898 

2012 3.246 716 349 1.000 5.311 

2013 1.930 545 202 359 3.036 
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Habitatges protegits (nova construcció) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 7.242 523 538 898 9.201 

2008 7.466 855 936 1.285 10.542 

2009 5.795 641 1.402 1.189 9.027 

2010 4.953 557 1.183 909 7.602 

2011 2.142 284 167 174 2.767 

2012 1.356 7 119 156 1.638 

2013 601 2 0 60 663 

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% 

2013 31,1% 0,4% 0,0% 16,7% 21,8% 
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 2013 dels nous habitatges protegits ha estat més intensa a les províncies de Girona i Lleida, on 
pràcticament s’ha deixat d’iniciar nova construcció d’habitatges protegits i, en menor mesura, a Barcelona i Tar-
ragona, amb reduccions del 55,7% i el 61,5%, respectivament. 

De tota manera, els 55.964 habitatges amb protecció oficial iniciats en els anys 2005-2013 ho han estat de for-
ma relativament més intensa en les províncies de Lleida, especialment, i Tarragona, on s’han acumulat 11,9 i 9 
habitatges amb protecció oficial per cada mil habitants, respectivament; mentre que en les províncies de Barce-
lona i Girona se n’han acumulat, en el mateixos anys, 7,3 i 6,1 habitatges per cada mil habitants, respectivament. 

La reducció de la nova promoció d’habitatges protegits l’any 2013 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, on pràcti-
cament s’ha deixat d’iniciar nova construcció d’habitatges protegits. En les comarques de l’àmbit metropolità de 
Barcelona i en les comarques de les altres zones urbanes la reducció ha estat del 53,2% i el 60,3%, respectiva-
ment. 

En el conjunt dels anys 2005-2013 s’han iniciat per cada mil habitants més habitatges amb protecció oficial a les 
tres comarques de les altres zones urbanes i en les comarques de la resta de Catalunya, 9,9 i 8,5 habitatges per 
cada mil habitants, respectivament; mentre que en les comarques de l’àmbit metropolità de Barcelona i en les de 
les zones turístiques la intensitat ha estat menor amb 7,4 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 2013 ha afectat amb més intensi-
tat els promotors privats, que han iniciat el 68,9% menys d’habitatges que el 2012, els ajuntaments i les empre-
ses municipals i les entitats sense finalitat de lucre (ESAL), amb reduccions dels habitatges iniciats del 52,2% i 
del 58,4% respectivament; mentre que l’INCASÒL ha augmentat el nombre de promocions, el 332%, si bé és el 
promotor amb menor importància en termes relatius. Les dificultats per iniciar habitatge en el mercat lliure se-
gueixen mantenint els promotors privats com els principals promotors d’habitatges iniciats protegits, amb un 
47,8% del total, seguits pels ajuntaments, amb un 22,9%; mentre que l’INCASÒL incrementa relativament el seu 
pes, fins al 14,0% del total, i les ESAL el mantenen en el 15,3% del total. Així, el 2013 els promotors sense ànim 
de lucre han promogut el 52,2% de tots els habitatges protegits. 

En el conjunt del anys 2005-2013, dels 55.964 habitatges iniciats amb protecció oficial a Catalunya, els promo-
tors privats n’han promocionat el 34,3%, els ajuntaments el 30,5%, l’INCASÒL el 18,3% i les ESAL el 16,9% res-
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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 65,7%. 

TAULA V-69.  Habitatges iniciats amb protecció oficial per províncies i tipus de promotor. Catalunya, 2013 

  ESAL (1) INCASÒL (2) Altres públics 
(3) 

Total sense ànim 
de lucre 

Promotors pri-
vats TOTAL 

Barcelona 104 95 153 352 264 616 

Girona 0 0 2 2 0 2 

Lleida 0 0 0 0 0 0 

Tarragona 0 0 0 0 60 60 

  ESAL (1) INCASÒL (2) Altres públics 
(3) 

Total sense ànim 
de lucre 

Promotors pri-
vats TOTAL 

Catalunya 2007 1.880 2.651 2.585 7.116 2.085 9.201 

Catalunya 2008 1.747 2.632 3.296 7.675 2.867 10.542 

Catalunya 2009 1.137 874 3.175 5.186 3.841 9.027 

Catalunya 2010 1.282 932 1.688 3.902 3.700 7.602 

Catalunya 2011 374 12 967 1.353 1.414 2.767 

Catalunya 2012 250 22 324 596 1.042 1.638 

Catalunya 2013 104 95 155 354 324 678 
Unitats: nombre d’habitatges. 
(1) Entitats sense finalitat de lucre. 
(2) Inclou els habitatges construïts per remodelació de barris. 
(3) Ajuntaments i empreses municipals. 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Atenent el tipus de promoció dels habitatges iniciats amb protecció, l’any 2013 s’observa que les promocions de 
lloguer protegit, amb una reducció del 89,6% respecte del 2012, han perdut pes i representen el 7,7% del total de 
la protecció, mentre que les promocions d’habitatge de compra en signifiquen el 79,2% i s’han reduït el 52,7%. 
L’any 2013 s’han iniciat 89 habitatges del Programa de remodelació de barris i signifiquen el 13,1% del total. 

TAULA V-70.  Habitatges iniciats amb protecció oficial per tipus de promoció. Catalunya, 2009-2013 

  
Habitatges Percentatge sobre el total 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Remodelació de barris 194 0 0 0 89 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 13,1% 

Lloguer 4.198 4.261 1.149 502 52 46,5% 56,1% 41,5% 30,6% 7,7% 

Compra 4.635 3.341 1.618 1.136 537 51,3% 43,9% 58,5% 69,4% 79,2% 

Total habitatges protegits 9.027 7.602 2.767 1.638 678 100% 100% 100% 100% 100% 
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Així, en el conjunt dels anys 2005-2013, dels 55.964 habitatges amb protecció oficial iniciats el 43,7% han estat 
habitatges de lloguer, el 53,5% han estat promocions d’habitatge protegit de compra, i el 2,8% restant són habi-
tatges del Programa de remodelació de barris. 

L’estructura per tipus de promoció dels habitatges iniciats en els anys 2005-2013 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 74,0% de les pro-
mocions d’habitatges protegits iniciades ho són en règim de compra, i només el 26,0% restant en règim de llo-
guer. 
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Per àmbits comarcals, en el període 2005-2013 el pes de les promocions iniciades d’habitatge protegit en règim 
de propietat es troba en els quatre àmbits comarcals just per sobre de la meitat; destaca el fet que en les comar-
ques de les zones turístiques aquest pes és més elevat, del 61,3%, mentre que les promocions en règim de llo-
guer signifiquen al voltant del 45% dels habitatges iniciats de protecció oficial en els quatre àmbits comarcals ex-
cepte en el cas de les comarques de les zones turístiques, on el pes és del 38,7%. L’habitatge protegit associat al 
Programa de la remodelació de barris s’ha dut a terme pràcticament en la seva totalitat en les comarques de 
l’àmbit metropolità de Barcelona. 

TAULA V-71.  Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones i tipus de promoció. Catalunya, 2013 i 2005-
2013 

  Habitatges 2013 Pes en el període 2005-2013 dels règims per cada 
àmbit territorial 

  Remodelació 
de barris Lloguer Compra TOTAL Remodelació 

de barris Lloguer Compra TOTAL 

Barcelona 89 52 475 616 4,0% 44,5% 51,5% 100% 

Girona 0 0 2 2 0,0% 52,5% 47,5% 100% 

Lleida 0 0 0 0 0,0% 53,4% 46,6% 100% 

Tarragona 0 0 60 60 0,0% 26,0% 74,0% 100% 

Catalunya 89 52 537 678 2,8% 43,7% 53,5% 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’han reduït el 51,8%, fins a 9.845 actu-
acions, només una cinquena part de les que es van aprovar l’any 2009, el darrer màxim d’ençà de l’inici de la cri-
si. 

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 7.247 milers d’euros, amb una reducció del 
67,4% respecte del 2012, que conjuntament amb la reducció més elevada, del 74,6%, de les actuacions associ-
ades a aquests ajuts ha fet que l’import mitjà aprovat per actuació hagi augmentat l’any 2013 el 28,4%, fins als 
2.185 euros. Dins d’aquests, la subvenció mitjana per habitatge associada als nous ajuts dels plans de rehabili-
tació ha augmentat dels 1.861 euros per habitatge l’any 2012 als 2.303 euros per habitatge l’any 2013, ja que la 
reducció de les noves actuacions aprovades, del 68,7%, ha estat relativament més intensa que la reducció de 
l’import global dels nous ajuts, del 61,3%. 

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 reduït l’11,1% fins a 6.529 actuacions (vegeu la taula V-72). 

TAULA V-72.  Rehabilitació d’habitatges, actuacions aprovades. Catalunya, 2010-2013 

  Actuacions Import de les subvencions Import mitjà de les subvenci-
ons 

  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

     Plans nous (1) 23.089 14.673 8.059 2.519 40.918 15.533 14.994 5.801 1.772 1.059 1.861 2.303 

     Convocatòria extraordinària - - - - - - - - - - - - 

     Plans anteriors i ARI (2) 4.625 6.828 5.007 797 5.859 9.188 7.241 1.445 1.267 1.346 1.446 1.814 

Total plans 27.714 21.501 13.066 3.316 46.777 24.721 22.236 7.247 1.688 1.150 1.702 2.185 

Rehabilitació per mobilització (3) 522 0 0 0 2.029 0 0 0 3.886 - - - 

Ajuts parc privat 28.236 21.501 13.066 3.316 48.806 24.721 22.236 7.247 1.728 1.150 1.702 2.185 
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   Rehabilitacions AHC (4) 7.199 5.723 n.d. n.d. 21.160 10.353 n.d. n.d. 2.939 1.809 n.d. n.d. 

   Programa ascensors ADIGSA 2.083 1.292 n.d. n.d. 2.358 2.327 n.d. n.d. 1.132 1.801 n.d. n.d. 

Ajuts parc Generalitat 9.282 7.015 7.341 6.529 23.518 12.680 n.d. n.d. 2.534 1.807 n.d. n.d. 

Total rehabilitació 37.518 28.516 20.407 9.845 72.324 37.400 n.d. n.d. 1.928 1.312 n.d. 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 
acumula l’any 2013 totes les actuacions, convocades pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

TAULA V-73.  Rehabilitació protegida d’habitatges del parc privat, actuacions aprovades. Catalunya, 2009-
2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Barcelona 27.111 23.932 21.426 12.719 3.316 

Girona 2.089 1.045 34 38 0 

Lleida 1.365 1.394 34 71 0 

Tarragona 1.448 1.343 7 238 0 

Catalunya 32.013 27.714 21.501 13.066 3.316 
Unitats: nombre d’habitatges. 
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

4.3.3. AJUTS AL 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 partir de l’any 
2008 cal afegir-hi un nou sistema d’ajuts, finançats per l’Estat i gestionats per la Generalitat, que s’anomena 
“Renda bàsica d’emancipació” (RBE) i que consisteix en ajuts al lloguer adreçats exclusivament a joves, regulats 
pel Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la renda bàsica d’emancipació.  

L’import total dels ajuts per a l’accés a l’habitatge l’any 2013 (vegeu la taula V-74) ha estat de 66.952 milers 
d’euros, amb una reducció del 28,7% respecte de l’any 2012. Els ajuts associats a l’RBE, que fins a l’any anterior 
havien estat la principal figura, amb 19.149 milers d’euros, redueix el seu volum el 57,3%, amb una disminució 
del nombre de beneficiaris del 35,9%. Els ajuts al pagament del lloguer (Lloguer just), amb 41.604 milers d’euros, 
aquest any han tingut una caiguda en el seu volum total, del 6,5%, si bé augmenta el 5,3% el nombre d’ajuts 
atorgats. A molta distància tenim els ajuts personalitzats a l’allotjament, amb 4.887 milers d’euros i un augment 
del 28,3% respecte del 2012, i els ajuts als habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social, amb 1.315 milers d’euros i 
un augment del 16,5% respecte del 2012. 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, 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; s’han aprovat avals per a 32.690 habitatges, 
el 8,3% menys que el 2012, 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 13,7%, com a conseqüència de la forta caigu-
da en el nombre de beneficiaris de l’RBE,158

                                                           
158 Cal tenir en compte que, amb efecte del 2012, el Reial Decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressu-
postària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, deroga el Reial Decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la 
renda bàsica d’emancipació dels joves, i que a partir d’aquest moment només es reconeix aquest ajut per a aquells beneficiaris que ja esti-
guessin cobrant-lo abans de la seva derogació i mantinguessin les condicions d’accés. 

 mentre que augmenta el nombre de beneficiaris de la resta d’ajuts. 
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La disminució del nombre global de beneficiaris i de l’import global dels ajuts ha fet reduir com en l’any precedent 
l’import mitjà del conjunt d’ajuts al pagament del lloguer en el 17,4%, passant de 2.242 euros per beneficiari 
l’any 2012 als 1.852 euros per beneficiari l’any 2013 (vegeu la taula V-74). 

TAULA V-74.  Ajuts per al lloguer. Catalunya, 2009-2013 

  Nombre de famílies (ajuts) Import total Import mitjà anual 

  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Ajuts al paga-
ment del lloguer 
(Lloguer just) (1) 

29.182 20.886 17.993 18.949 71.870 50.753 44.520 41.604 2.463 2.430 2.474 2.196 

Ajuts personalit-
zats a l'allotja-
ment (2) 

3.043 1.545 2.082 2.703 5.211 2.831 3.810 4.887 1.713 1.833 1.830 1.808 

Renda Bàsica 
d'Emancipació 44.487 49.011 20.870 13.372 95.210 109.342 44.498 19.146 2.140 2.231 2.132 1.432 

Ajuts Xarxa d'In-
clusió Social 827 865 961 1.130 1.861 1.038 1.129 1.315 2.250 1.200 1.174 1.164 

Habitatges amb 
Avalloguer 26.100 33.467 35.639 32.690 - - - - - - - - 

Total ajuts al llo-
guer (3)   77.539 72.307 41.906 36.154 174.152 163.964 93.957 66.952 2.246 2.268 2.242 1.852 

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. 
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5. PROTECCIÓ SOCIAL I INCLUSIÓ SOCIAL 

5.1. CONTEXT 

Els canvis econòmics i socials que s’han produït en els darrers anys han modificat els perfils i els límits del risc de 
pobresa i de l’exclusió social, amb l’aparició de noves problemàtiques socials en el context de la crisi econòmica. 
En aquest sentit, l’any 2012 els infants són els més afectats pel risc de pobresa, amb una taxa molt elevada (el 
29,4%), en comparació sobretot a la de les persones de 65 anys i més (el 10,4%) i en relació amb la UE (les taxes 
de risc de pobresa infantil catalana i espanyola són les més elevades de la UE després de Romania).  

Aquesta situació es relaciona amb els ingressos de la llar on viu l’infant, els quals han tendit a disminuir per la 
crisi econòmica i la pèrdua d’ocupació, però també té a veure amb el disseny del sistema de protecció social, que 
dóna més atenció a algunes situacions que a d’altres. Així, la taxa de risc de pobresa de les persones de 65  i més 
anys es redueix del 83,5% al 10,4%  per l’efecte de les transferències socials, bàsicament pensions de jubilació, 
l’any 2012; en canvi, el nivell d’atenció a la infància en el nostre sistema de protecció social és dèbil i es limita a 
casos extrems (la taxa de pobresa infantil es redueix del 37,7% al 29,4% per efecte de les transferències socials). 
De fet, el CTESC, en l’Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball (2013) ja identificava 
un dèficit en la intensitat protectora del sistema en el cas de les llars amb fills/es, a més de posar de manifest el 
dèficit de cobertura del sistema en el cas de les llars amb una intensitat del treball baixa, la qual cosa es relacio-
na amb la taxa de risc de pobresa en el treball, que l’any 2012 se situa en l’11,7% a Catalunya, la qual cosa signi-
fica que el fet d’aconseguir un lloc de treball no permet sortir de la pobresa en l’11,7% dels casos.   

El sistema de protecció social també ha posat de manifest les seves limitacions amb la crisi econòmica, al llarg de 
la qual han augmentat les persones que s’han quedat sense la cobertura d’alguna prestació com a conseqüència 
de l’atur de llarga durada. En un primer moment, la renda mínima d’inserció va procurar cobertura a aquestes si-
tuacions; no obstant això, la modificació dels criteris d’accés a la prestació l’any 2011, deixen sense cobertura 
aquelles persones que només mostren una problemàtica laboral. 

Els canvis en el perfil del risc de pobresa i exclusió també es fan palesos quan s’analitzen les persones que acce-
deixen als serveis socials, les quals mostren en els darrers anys un augment de les problemàtiques laborals, eco-
nòmiques i de les relacionades amb l’habitatge, circumstància que indica que l’accés als serveis socials ve moti-
vat per una situació de manca d’ingressos, sense que necessàriament vingui acompanyada d’una problemàtica 
social afegida.       

D’altra banda, l’any 2012 s’observa un augment de la desigualtat en la distribució de la renda, sobretot entre els 
decils superior i inferior de la renda: el 10 per cent de les llars més afavorides acumulen 15,35 vegades el que 
ingressen el 10 per cent de les llars amb el nivell econòmic més baix; respecte de l’any 2011, el valor d’aquest 
indicador ha augmentat en 4,22 punts. Això indica una disminució dels ingressos de la franja de població ja de 
per sí més desafavorida, la qual cosa podria derivar tant de l’allargament de les situacions d’atur com de la des-
protecció per part del sistema de protecció social de les situacions més vulnerables. D’acord amb l’OCDE (2014), 
entre els anys 2007 i 2010, el 10 per cent de la població més desafavorida a Espanya ha vist caure els seus in-
gressos en el 14% de mitjana anual, la caiguda més forta de l’OCDE.  

Aquesta situació afecta les condicions de vida de la població: l’any 2012, gairebé una de cada tres llars manifesta 
arribar a final de mes amb dificultat, la qual cosa es manifesta en l’existència de privacions a les llars: l’any 2012, 
el 7,4% de la població catalana es troba en situació de privació material severa (un dels tres factors de l’indicador 
AROPE, que mesura el risc de pobresa i exclusió social). En concret, destaca que el 40,6% de les llars no pot fer 
front a despeses imprevistes; així mateix, el 10,9% de les llars no poden mantenir l’habitatge a una temperatura 
adient, la qual cosa suposa una mesura indirecta de la pobresa energètica.   

La pobresa energètica ha pres rellevància darrerament en el debat social i polític, atès que està relacionada amb 
l’estat de salut, sobretot de la població més vulnerable. El Govern de la Generalitat ha abordat aquesta qüestió 
impedint la interrupció del subministrament energètic a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica du-
rant els mesos d’hivern (de novembre a març).159

 

  

                                                           
159 Decret llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
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El Consell Europeu ha constatat que, com a conseqüència fonamentalment de la situació del mercat de treball i 
de l’eficàcia limitada de la protecció social per reduir la pobresa, Espanya es troba per sota de la mitjana de la UE 
amb relació als principals indicadors de medició de la pobresa i l’exclusió social, i que la infància està especial-
ment exposada a aquestes situacions.160 El Paquet per a la inversió social, adoptat per la Comissió Europea, in-
clou una recomanació contra la pobresa infantil,161

El Pla nacional d’acció per a la inclusió social 2013-2016 (previst al Programa nacional de reformes d’Espanya 
2013) incorpora un objectiu transversal de lluita contra la pobresa infantil. El Pla pretén millorar l’eficàcia del sis-
tema de protecció social dirigint-lo a les persones més vulnerables, d’acord amb les directrius europees, i 
s’articula en tres eixos: ocupació, garantia de rendes mínimes i serveis bàsics de qualitat. Així mateix, el II Pla es-
tratègic nacional de la infància i adolescència 2013-2016 té com a objectiu promoure el benestar de la infància i 
un entorn social segur i favorable per satisfer les seves necessitats i desenvolupar plenament les seves capaci-
tats. Entre els principals compromisos assumits, es troba l’ampliació del nombre d’escoles infantils (0-3 anys); 
augment de beques i ajudes a l’estudi; pla d’atenció primerenca a menors en situació de dependència i previsió 
d’incorporar un informe en tots els projectes de llei sobre el seu impacte en la infància.    

 en la qual es reconeix l’impacte de la crisi en aquest col·lectiu i 
es pronuncia a favor d’una perspectiva integrada de la inversió social a favor de la infància amb un enfocament 
preventiu, per tal de trencar els cercles intergeneracionals de la pobresa i l’exclusió social. D’acord amb aquesta 
recomanació, la prevenció més eficaç s’aconsegueix mitjançant el desenvolupament d’estratègies integrals adre-
çades a les famílies, fonamentades en el foment de la participació dels pares en el mercat de treball, en l’accés 
als recursos adequats i a serveis assequibles i de qualitat, i a garantir els drets dels infants a participar.  

D’altra banda, la reducció dels recursos disponibles ha portat al sistema d’atenció a la dependència a una situa-
ció d’estancament, que contrasta amb els primers anys de funcionament de la Llei, en termes de nombre de 
sol·licituds, valoracions i programes d’atenció. Si ja l’any 2012 es va realitzar una modificació important de la Llei 
de la dependència a escala estatal, amb mesures tendents a la disminució de la despesa, com ara la reducció del 
nivell mínim de la quantia de la prestació per cures en l’entorn familiar o l’ajornament de la incorporació al siste-
ma dels dependents moderats, l’any 2013, el Govern de la Generalitat ha suspès la concessió de prestacions vin-
culades al servei de residència i, ja entrat l’any 2014, ha introduït el còmput del patrimoni per determinar la ca-
pacitat econòmica i procedir al càlcul de l’import del copagament de les prestacions econòmiques d’atenció a la 
dependència, que també s’introdueix en el cas de les prestacions de serveis socials no gratuïtes.162 Així mateix, ja 
entrat també l’any 2014, i amb la justificació de la sostenibilitat del sistema, es procedeix a la modificació dels 
criteris funcionals de la prestació dels serveis dels centres residencials de gent gran, amb la rebaixa de les hores 
de dedicació professional a les persones usuàries d’aquests serveis.163

Amb l’objectiu de protegir el model català d’estat del benestar, el Govern de la Generalitat continua treballant en 
l’Avantprojecte de llei marc de protecció social de Catalunya. Amb aquesta norma, el Govern vol donar resposta 
als canvis econòmics i socials que s’han posat de manifest en els darrers anys i impulsar una política d’inclusió  
social per atendre les noves problemàtiques socials sorgides en el context de la crisi econòmica. Amb aquesta fi-
nalitat, es pretén garantir l’equilibri entre qualitat i sostenibilitat de les polítiques socials, seguint les recomanaci-
ons de la Comissió Europea, tot incorporant els principis de solidaritat, cohesió social, responsabilitat personal, 
universalitat, col·laboració publicoprivada i coresponsabilitat, iniciativa social, equitat territorial i d’eficàcia, efici-
ència i subsidiarietat.  

   

D’altra banda, el 19 de juliol del 2013 es signa el Pacte per a la infància,164 el qual té com a finalitat impulsar po-
lítiques integrals per tal de millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents en situació o risc d’exclusió social, 
mitjançant polítiques educatives, socials i de salut inclusives per tal de garantir la igualtat d’oportunitats; el Pacte 
es concep com un pla de transició fins a l’aprovació prevista per a l’any 2014 del Pla d’atenció integral a la infàn-
cia i l’adolescència 2014-2017. També s’ha aprovat el Pla integral de suport a la família 2012-2016,165

                                                           
160 Recomanació del Consell relativa al Programa nacional de reformes d’Espanya 2013. Brussel·les, 08.06.2013.  

 amb 
l’objectiu de desenvolupar una acció de govern integral en aquest àmbit; el pla contempla mesures de suport a 

161 Recomanació 2013/112/UE, de 20.02.2013. Invertir en infància: trencar el cicle dels desavantatges.  
162 Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficià-
ries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció de la situació de dependència que esta-
bleix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.  
163 Ordre BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals dels serveis de centres residencials per a gent gran 
de la Cartera de serveis socials.  
164 Signat pel Govern català, juntament amb entitats, institucions, agents econòmics i socials, entitats municipalistes i grups parlamentaris. 
165 Acord GOV/126/2013, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Pla integral de suport a la família, de la Generalitat de Catalunya, per al 
període 2012-2016. 
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les famílies en situació de vulnerabilitat, com ara redefinir la renda mínima d’inserció. En paral·lel, el Govern està 
en procés d’elaborar un Pacte per a la lluita contra la pobresa166

Pel que fa al sistema públic de pensions, s’observa que la relació entre afiliacions i pensions segueix disminuint a 
Catalunya l’any 2013, i se situa en 1,77 afiliats per nombre de pensions. Es constata que aquesta és la pitjor re-
lació entre afiliacions i pensions que es dóna a Catalunya des de l’any 1982. D’altra banda, l’any 2013 disminueix 
per segon any consecutiu la quantia del Fons de reserva de la Seguretat Social, i ho fa pel mateix motiu que l’any 
2012: disposició, la qual ha estat més elevada l’any 2013.  

.  

La Comissió Europea va publicar l’any 2012 un informe de referència relatiu a l’adequació dels sistemes de pen-
sions, el Llibre blanc167

L’any 2013, entra en vigor a Espanya de forma gradual la reforma del sistema de pensions de la Seguretat Social, 
duta a terme per la Llei 27/2011, d’1 d’agost,

, el qual establia com a reptes: garantir la sostenibilitat financera dels sistemes de pensi-
ons, mantenir l’adequació de les prestacions de jubilació i augmentar la participació en el mercat de treball de les 
dones i els treballadors de més edat. L’any 2013, la Comissió presenta el Paquet d’inversió social, en el qual 
s’insta els estats membres a donar una prioritat més elevada a la inversió social i a modernitzar els seus estats 
del benestar.  

168

Mitjançant la Llei de reforma de les pensions, s’introdueix en el sistema de la Seguretat Social l’anomenat factor 
de sostenibilitat, el qual ha estat objecte de regulació a finals de l’any 2013,

 amb un retard de l’edat legal de jubilació, un increment del perí-
ode de càlcul de la pensió, així com un augment dels anys cotitzats que són necessaris per accedir al 100 per 
cent de la pensió. La reforma es justifica en les tendències de l’evolució demogràfica i la necessitat de reforçar la 
contributivitat del sistema.   

169

D’altra banda, es regula també l’índex de revaloració de les pensions, d’aplicació a partir de l’1 de gener del 
2014, i que substitueix l’índex de preus al consum com a referència per a l’actualització de les pensions, el qual 
s’aplicava des de l’any 1997. L’índex de revaloració serà el previst anualment a la corresponent llei de pressupos-
tos generals de l’Estat, i oscil·larà entre el 0,25% i l’IPC més el 0,5%, amb la qual cosa no es garanteix el mante-
niment del poder adquisitiu de les pensions. Per a l’any 2014, s’ha previst una pujada de les pensions del 0,25%.     

 i que es defineix com un instru-
ment de caràcter automàtic que permet vincular l’import de les pensions de jubilació a l’evolució de l’esperança 
de vida dels pensionistes. Aquest factor ajusta la pensió inicial de jubilació, de manera que l’import que percebi al 
llarg de la seva vida un pensionista que accedeixi al sistema d’aquí a un cert nombre d’anys, i que previsiblement 
tindrà una esperança de vida més elevada, sigui equivalent al que percebi la persona que es jubili en un moment 
anterior. El factor de sostenibilitat serà d’aplicació a les pensions que es causin a partir de l’1 de gener del 2019. 
En aquest sentit, sembla que l’efecte serà la reducció de la quantia de la pensió inicial de jubilació dels futurs 
pensionistes. 

D’altres mesures que han tingut efecte al llarg de l’any 2013 són les relatives a la revaloració de les pensions: 
amb la justificació en el context de descens de la recaptació, mitjançant el Reial decret llei 28/212, de 30 de no-
vembre, de mesures per a la consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, es deixa sense efecte 
l’actualització de les pensions en base a la desviació de l’IPC, i es fixa una pujada de les pensions per a l’any 
2013 de l’1 per cent amb caràcter general, amb un augment d’un 1 per cent addicional en el cas de les pensions 
que no superin els 14.000 euros anuals. 

Totes les reformes descrites, fonamentades en la sostenibilitat del sistema de pensions, poden afectar 
l’adequació futura d’aquestes pensions, circumstància que ja ha estat posada de manifest per la Comissió Euro-
pea. En aquest sentit, s’assenyalen dues àrees d’acció: un major equilibri entre el temps de vida laboral i el temps 
de jubilació (promoure vides laborals més llargues i saludables), així com un paper més important dels plans 
d’estalvi complementaris de les pensions públiques. 

                                                           
166 Ja entrat l’any 2014, el Parlament ha instat el Govern, mitjançant la Resolució 577/X, a definir un objectiu ambiciós de reducció dels ni-
vells de pobresa mitjançant el Pacte per a la lluita contra la pobresa, així com a emprendre algunes mesures concretes, entre les que es troba 
revisar parcialment la renda mínima d’inserció, així com fer efectiva la prestació a totes les persones que es troben en llista d’espera. També 
en relació amb la renda mínima d’inserció, les parts signants de l’Acord per al diàleg social permanent (març del 2014) s’han compromès a 
consensuar la reforma de la prestació, per adequar-la a la situació socioeconòmica actual, així com a augmentar les persones beneficiàries de 
la renda mínima d’inserció fins a les 28.000 a finals del 2014.  
167 Llibre blanc: agenda per unes pensions adequades, segures i sostenibles. COM (2012) 55 final. Comissió Europea. 
168 Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. 
169 Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del sistema de pensions de la Segure-
tat Social.  
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Pel que fa al primer aspecte, cal fer esment a l’aprovació del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març,170

I en relació amb la segona qüestió, la Comissió Europea insisteix en el paper que poden desenvolupar els siste-
mes de previsió social complementària com a reforç dels sistemes públics de protecció social i estima convenient 
que hi hagi una major interacció entre el sector públic i el privat en l’àmbit de la protecció social

 en el 
qual s’estableixen mesures per fomentar l’envelliment actiu, a través de l’ampliació de les possibilitats de compa-
tibilitzar treball i pensió i de l’enduriment de les condicions d’accés a la jubilació anticipada i a la parcial. Aquesta 
norma omple el buit legal provocat per la suspensió de l’entrada en vigor de la reforma aprovada per la Llei 
27/2011, en matèria de jubilació anticipada i parcial.  

171

5.2. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ SO-
CIAL 

. El Govern de 
l’Estat treballa en una reforma de la normativa dels plans i fons de pensions per incentivar la previsió social com-
plementària; d’altra banda, es  preveu que a partir del 2014, els treballadors rebin informació sobre la seva jubi-
lació (edat en la que es podran jubilar i quantia previsible de la pensió) i la disposició de diversos instruments 
d’estalvi per tal que la prestació sigui suficient.  

A continuació, s’analitza l’evolució de les pensions del sistema de la Seguretat Social (contributives i no contribu-
tives), així com de les prestacions de caràcter estatal lligades al naixement i les cures de primera infància, de la 
prestació d’incapacitat temporal i de la prestació familiar per fill/a a càrrec. Pel que fa a l’àmbit català, es fa un 
breu repàs de la situació en relació amb les prestacions socials de caràcter econòmic, les prestacions per infants 
i joves en situació de risc greu i les prestacions familiars per infant a càrrec. 

L’any 2013, les pensions del sistema de la Seguretat Social creixen a un ritme similar al dels anys anteriors, es-
sent les més nombroses les de jubilació. Les pensions s’han revalorat l’1 per cent amb caràcter general i el 2 per 
cent les pensions que no superen els 14.000 euros anuals. Per a l’any 2013, s’ha deixat sense efecte el paga-
ment únic consistent en la desviació entre l’IPC real registrat entre novembre del 2011 i novembre del 2012 i 
l’IPC previst per al 2012.  

Les prestacions de maternitat i paternitat registren l’any 2013 una nova disminució, relacionada amb l’evolució 
de l’ocupació. L’entrada en vigor de l’ampliació del permís de paternitat, inicialment prevista per a l’1 de gener del 
2011, es torna a aplaçar fins a l’1 de gener del 2014. Pel que fa a la prestació per incapacitat temporal, l’any 
2013, es registra una disminució tant de la mitjana mensual de processos com de la seva duració, que pot ser 
conseqüència de l’evolució de l’ocupació i de la disminució del nombre de persones protegides per les diferents 
contingències. D’altra banda, l’any 2013, s’ha registrat un increment superior al dels anys anteriors respecte de 
la prestació econòmica familiar per fill/a o menor a càrrec sotmesa al nivell d’ingressos, la qual cosa pot indicar 
un increment de les famílies en situació de vulnerabilitat 

5.2.1. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS 

Les pensions de la Seguretat Social poden ser de caràcter contributiu i 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 2013, s’han registrat un total d’1.700.525 pensions (entre contributives i no contributives), l’1,4% més res-
pecte de l’any 2012, amb un ritme de creixement similar al dels darrers anys, en què s’han registrat increments 
que oscil·len entre l’1,7% i l’1,4%. D’aquestes pensions, el 96,7% són contributives (1.644.866 pensions) i el 
3,3% són no contributives (55.659 pensions). Com en anys anteriors, les pensions més nombroses són les de ju-
bilació, que suposen el 62,9% del total. 

Pel que fa a l’evolució de les pensions en l’últim decenni (2004-2013), s’observa que les de caràcter contributiu 
no han deixat de créixer al llarg del període, mentre que les de caràcter no contributiu han disminuït, amb excep-
ció de l’any 2012, en el qual es va registrar un lleuger increment d’aquest tipus de pensions (del 0,2%).  

                                                           
170 Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure 
l’envelliment actiu.  
171 Comunicació de la Comissió Europea, de 20.02.2013, sobre la inversió social per al creixement i la cohesió. COM (2013) 83 final.   
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GRÀFIC V-42.  Evolució de les pensions. Catalunya, 2004-2013        

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2004). 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 
 

5.2.2. PENSIONS CONTRIBUTIVES 

L’any 2013, el nombre de pensions contributives en vigor se situa en 1.644.866, l’1,5% més respecte de l’any 
2012, que suposa que 24.559 pensions més s’han incorporat al sistema en un any. Aquest augment se situa 
lleugerament per sota del registrat en els darrers anys. La majoria de les pensions contributives l’any 2013 són 
de jubilació, que suposen el 63,2% del total, seguides de lluny de les de viduïtat (24%) i de les d’incapacitat 
(10,1%); les d’orfenesa i en favor de familiars suposen el 2,7% i el 0,1% del total, respectivament.  

Respecte del 2012, el creixement més important en termes absoluts es produeix en les pensions de jubilació: 
s’incorporen al sistema 21.297 pensions més en un any, la qual cosa suposa un augment del 2,1%. Les pensions 
de viduïtat augmenten el 0,6%, les pensions d’orfenesa el 7,9% i les de favor familiars el 0,1%. En el cas de les 
pensions d’orfenesa, l’increment respon als efectes de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequa-
ció i modernització del sistema de Seguretat Social, la qual augmenta, de forma gradual, l’edat límit de percepció 
d’aquesta pensió dels 18 als 21 anys, quan els fills del causant no estiguin incapacitats per al treball, i fins als 25 
anys, quan la persona beneficiària no treballi i els seus ingressos siguin inferiors a la quantia de l’SMI en còmput 
anual. D’altra banda, les pensions d’incapacitat permanent disminueixen per segon any consecutiu (l’1,4%, l’any 
2013, i  el 0,3%, l’any 2012). 

Per règims de la Seguretat Social, la majoria de les pensions (el 72,3%) es concentren en el règim general l’any 
2013, seguit del règim especial del treball autònom, que concentra el 18,3% de les pensions. Respecte de l’any 
2012, aquests dos règims creixen el 4,9% i el 2,3%, respectivament; la resta de règims registren variacions nega-
tives del nombre de pensions, la qual cosa reflecteix una convergència progressiva cap al règim general i al del 
treball autònom, tal i com s’estableix en el Pacte de Toledo, així com un canvi en la composició de l’ocupació.  

D’altra banda, s’observa que el 54,9% de les pensions en vigor l’any 2013 les percep una dona, però la composi-
ció per sexe varia en funció de la classe de pensió i reflecteix el lligam existent entre el sistema de pensions i la 
trajectòria laboral de les persones. En aquest sentit, les dones mostren percentatges més baixos en la percepció 
de pensions substitutives de salaris o rendes: el 43,1% de les pensions de jubilació i el 43,3% de les pensions 
d’incapacitat permanent són de titularitat femenina, mentre que el 91,3% de les pensions de viduïtat són perce-
budes per dones. No obstant això, s’observa un augment progressiu, encara que lent, del percentatge de dones 
perceptores de pensions de jubilació i d’incapacitat. 
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TAULA V-75.  Evolució de les pensions contributives segons classe i règim. Catalunya, 2012-2013 

  
2013 Pes Variació absoluta 

2012-2013 
Variació relativa 

2012-2013 

Total 1.644.866 100,0 24.559 1,5 

Classe         

Jubilació 1.039.196 63,2 21.297 2,1 

Viduïtat 393.990 24,0 2.328 0,6 

Incapacitat 165.968 10,1 -2.294 -1,4 

Orfenesa 44.252 2,7 3.226 7,9 

A favor familiars 1.460 0,1 2 0,1 

Règim         

General 1.189.843 72,3 56.002 4,9 

Especial treball autònom 301.560 18,3 6.873 2,3 

Especial treball del mar 8.179 0,5 -61 -0,7 

Especial mineria del carbó 2.764 0,2 -110 -3,8 

Accidents de treball 28.961 1,8 -61 -0,2 

Malalties professionals  4.768 0,3 -80 -1,7 

SOVI 108.791 6,6 -3.909 -3,5 
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 màximes i mínimes establertes amb caràcter anual per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
Per a l’any 2013, l’increment general de les pensions es fixa en l’1 per cent i en el 2 per cent en el cas de les 
pensions que no superin els 14.000 euros anuals.172 D’altra banda, per a l’any 2013 es deixa sense efecte el pa-
gament únic consistent en la desviació entre l’IPC real registrat entre novembre del 2011 i novembre del 2012 i 
el previst per a l’any 2012.173

D’altra banda, l’evolució de la quantia mitjana de les pensions contributives respon a diversos factors, entre els 
quals destaquen l’increment que, en el seu cas, s’efectuï anualment, però sobretot l’efecte substitució derivat de 
la renovació del col·lectiu de pensionistes, atès que la quantia de les noves altes supera la de les baixes.      

   

Tenint en compte les consideracions anteriors, l’any 2013, la quantia mitjana de les pensions contributives se si-
tua en els 891,92 euros mensuals, la qual cosa suposa un augment del 3,1% respecte de l’any anterior, una vari-
ació molt similar a la registrada l’any 2012 (el 3,2%) i l’any 2011 (el 3,3%), però inferior a la registrada en anys 
anteriors. L’increment de la quantia mitjana de les pensions contributives registrat l’any 2013 (el 3,1%) és supe-
rior al de l’IPC registrat a Catalunya (mitjana de l’any 2013) en 1,4 punts percentuals.   

Segons la classe de pensió, la quantia mitjana més elevada l’any 2013 correspon a la pensió de jubilació, amb 
1.002,93 euros al mes, seguida de la pensió d’incapacitat permanent i la de viduïtat, amb 978,92 i 623,05 euros 
mensuals, respectivament. Les quanties mitjanes més baixes corresponen a la pensió en favor de familiars, amb 
516,10 euros, i a la pensió d’orfenesa, amb 364,73 euros. Respecte de l’any 2012, les quanties que més crei-
xen, seguint la tendència d’anys anteriors, són les de les pensions de jubilació (el 3,3%) i en favor de familiars (el 
5,3%).    

Per règims de cotització, les quanties mitjanes més elevades l’any 2013 són les del règim especial de la mineria 
del carbó i les del règim de malalties professionals (1.135,72 i 1.106,96 euros mensuals, respectivament), se-
                                                           
172 Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.  
173 Real decret llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social.  
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guides de les del règim especial del treball del mar i del règim general (amb 1.012,33 i 1.002,33 euros mensuals, 
respectivament); d’altra banda, les quanties mitjanes més baixes corresponen a les pensions del SOVI (385,26 
euros mensuals) i les del règim especial del treball autònom (620,82 euros mensuals). Com en anys anteriors, la 
pensió mitjana que més ha crescut en termes interanuals ha estat la del règim especial del treball autònom (el 
3,7%). 

TAULA V-76.  Evolució de la quantia mitjana de les pensions contributives segons classe i règim. Catalunya, 
2012-2013     

  
2013 % sobre la pensió 

mitjana total 
Variació absoluta 

2012-2013 
Variació relativa 

2012-2013 

Total 891,92 100,0 27 3,1 

Classe         

Jubilació 1002,93 112,45 32 3,3 

Viduïtat 623,05 69,85 17 2,9 

Incapacitat 978,92 109,75 24 2,5 

Orfenesa 364,73 40,89 5 1,5 

A favor de familiars 516,10 57,86 26 5,3 

Règim         

General 1.002,33 112,4 13 1,3 

Especial treball autònom 620,82 69,6 22 3,7 

Especial treball del mar 1.012,33 113,5 26 2,7 

Especial mineria del carbó 1.135,72 127,3 25 2,3 

Accidents de treball 989,18 110,9 25 2,6 

Malalties professionals  1.106,96 124,1 31 2,8 

SOVI 385,26 43,2 7 1,8 
Unitats: euros mensuals i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Pel que fa a la quantia de les pensions en funció del sexe de la persona beneficiària, s’observa que les dones han 
percebut una pensió mitjana mensual de 675,87 euros l’any 2013, que equival al 58,5% de la pensió mitjana 
dels homes, la qual se situa en els 1.155,05 euros mensuals. La menor representació de les dones entre les per-
sones perceptores de pensions substitutives de salaris (jubilació i incapacitat permanent), amb una quantia mit-
jana superior a la resta de pensions, segueix contribuint a explicar els diferencials en les quanties de les pensions 
en funció del sexe de la persones beneficiària. D’altra banda, les dones només perceben quanties superiors en el 
cas de les pensions de viduïtat i d’orfenesa, encara que aquestes pensions ja són de per sí de quantia baixa.    

D’altra banda, les dones cobren pensions inferiors en tots els règims de cotització; les diferències més elevades 
entre sexes s’observen en el règim especial de la mineria del carbó i del treball del mar, en els quals les dones 
perceben el 44,1% i el 49,7% de la pensió masculina, respectivament. A més, les dones es concentren en deter-
minats règims especials, com el SOVI, del que són el 91,2% de les persones beneficiàries, amb unes quanties 
baixes de les pensions.   
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GRÀFIC V-43.  Quantia mitjana de les pensions per sexe. Catalunya, 2013 

Quantia mitjana de les pensions per sexe i classe. Cata-
lunya, 2013 

 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Quantia mitjana de les pensions per sexe i règim. Cata-
lunya, 2013 

 
Unitats: euros. 
Font elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Pel que fa a la distribució de les pensions contributives per trams de quantia l’any 2013, s’observa que el 24,3% 
de les pensions és de quantia inferior als 500 euros, mentre que el 31,2 de les mateixes són de més de 1.000 
euros; el nombre més elevat de pensions (el 44,5 pensions) se situen entre els 500 i els 1.000 euros. L’any 2013 
es continua amb la tendència de disminució de les pensions de quantia més baixa (de menys de 500 euros), atès 
que l’any 2012 les pensions d’aquesta quantia suposaven el 25,2% del total i l’any 2011, el 26,1%. Si s’observa 
l’evolució de la quantia de les pensions al llarg dels últims deu anys, aquesta tendència encara es veu més clara: 
l’any 2002, les pensions de menys de 500 euros eren 64,9% del total. Aquesta circumstància es pot explicar per 
l’efecte de la revaloració de les pensions i, en concret, per la pujada de les pensions de quantia més baixa per 
sobre de la revaloració general.  

Si es fa una anàlisi més detallada dels trams de quantia, s’observa que el 59,3% de les pensions són de menys 
de 800 euros i que el 51,3% tenen una quantia inferior als 700 euros. La concentració més elevada de pensions 
(el 21,2%) es troba en el tram dels 600 als 800 euros. A partir dels 800 euros, el nombre de pensions disminueix 
progressivament fins que, a partir dels 2.000 euros, el percentatge de pensions es redueix fins al 6,8%; no obs-
tant això, aquest percentatge ha anat augmentant progressivament (l’any 2012, va ser del 6,1% i l’any 2011, del 
5,4%).  

GRÀFIC V-44.  Distribució de les pensions contributives per trams de quantia. Catalunya, 2013 

 
Unitats: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 
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5.2.3. PENSIONS NO CONTRIBUTIVES 

Les pensions no contributives de jubilació i invalidesa estan destinades a pal·liar la situació precària d’aquelles 
persones que, per qüestions d’edat o discapacitat, no tenen ingressos o els tenen insuficients, i que no poden ac-
cedir al sistema contributiu per manca o insuficiència de cotitzacions.  

L’any 2013, el nombre de pensions contributives se situa en les 55.659, el 55,3% de les quals són de jubilació 
(30.786 pensions) i el 44,7 són d’invalidesa (24.873 pensions). Respecte de l’any 2012, el nombre de pensions 
no contributives ha disminuït lleugerament (el 0,6%); per tipus de pensió, han disminuït les de jubilació (l’1,4%), 
mentre que han augmentat lleugerament les d’invalidesa (el 0,3%). Al llarg de l’últim decenni, les pensions no 
contributives de jubilació no han deixat de disminuir, mentre que les d’invalidesa han registrat creixements en els 
dos últims anys.  

GRÀFIC V-45.  Evolució de les pensions no contributives per classe de pensió. Catalunya, 2004-2013 

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2004). 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Si s’analitza el perfil de la persona perceptora de pensió no contributiva a Catalunya l’any 2013, s’observa un 
predomini important de les dones, atès que suposen el 65,7% dels pensionistes. Aquesta situació reflecteix la re-
alitat de les dones actualment pensionistes, amb una manca d’incorporació al mercat de treball o amb unes car-
reres laborals que no reuneixen els requisits per accedir a una pensió contributiva.    

El predomini femení es fa més evident en el cas de la pensió no contributiva de jubilació, atès que les dones su-
posen el 77,3% de les persones perceptores d’aquesta pensió. Les dones són majoritàries en tots els grups 
d’edat, fins a assolir el 85,1% entre els titulars de pensió de més de 84 anys. D’altra banda, la majoria de les per-
sones perceptores tenen entre els 75 i els 84 anys (el 47%) i el grup d’edat més representatiu, amb un pes del 
24,2%, és el d’aquells que tenen entre 75 i 79 anys. El tram d’edat predominant en les dones és el de 75 a 84 
anys, mentre que en els homes és el de 65 a 74 anys. Pel que fa a la unitat econòmica de convivència del pensi-
onista, la majoritària està integrada per dues i tres persones, si bé el 39,8% dels pensionistes viuen sols.  

Pel que fa a la pensió no contributiva d’invalidesa, les dones suposen el 52% de les persones perceptores. D’altra 
banda, els pensionistes més grans de 40 anys són els més nombrosos. Si es combina l’edat i la distribució per 
sexes dels perceptors de pensió d’invalidesa, s’observa que els homes pensionistes de menys de 44 anys supe-
ren les dones, fins al punt que representen el 61,8% de les persones beneficiàries de menys de 24 anys. A partir 
dels 44 anys, la majoria és femenina. D’altra banda, els pensionistes d’invalidesa no contributiva viuen majorità-
riament integrats en una unitat econòmica de convivència; no obstant això, la situació de convivència més repre-
sentativa és la dels pensionistes que viuen sols (el 36,9%).    

D’altra banda, el Reial decret llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del siste-
ma de la Seguretat Social, així com la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2013, fixen, respectivament, el percentatge d’increment de les pensions per a l’exercici 2013 i l’import 
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anual de la quantia bàsica de les pensions no contributives per a l’any 2013, el qual s’estableix en 5.108,60 eu-
ros anuals (364,90 euros mensuals), i que suposa una revaloració del 2 per cent. L’any 2013, no s’abona cap 
import per compensar la desviació de l’IPC previst a l’any anterior.  

També s’estableix per a l’any 2013, mitjançant la Llei 17/2012, de 27 de desembre, un complement de 525 eu-
ros per als perceptors de pensió no contributiva que acreditin no tenir habitatge en propietat i tenir la residència 
habitual en un habitatge de lloguer en qualitat de persones titulars del contracte, sempre que no tinguin relació 
de parentiu amb la persona propietària de l’habitatge fins al tercer grau.  

La quantia de pensió que té reconeguda cada persona és variable i es determina, a partir de la quantia bàsica es-
tablerta anualment, en funció del nombre de persones beneficiàries de pensió no contributiva existents en una 
mateixa unitat econòmica, dels ingressos computables i del nombre de persones que integren la unitat de convi-
vència, sense que l’import resultant pugui ser inferior al 25 per cent de la quantia anual establerta, és a dir, de 
1.277,15 euros anuals l’any 2013. Així mateix, quan la persona beneficiària d’una pensió no contributiva 
d’invalidesa estigui afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 75 per cent i necessiti l’ajut d’una al-
tra 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 (2.554,30 euros anuals l’any 2013).  

Tenint en compte les consideracions anteriors, la quantia mitjana mensual de les pensions no contributives l’any 
2013 a Catalunya se situa en els 367,16 euros mensuals, el 2,7% més que l’any 2012. La quantia mitjana de la 
pensió d’invalidesa, que és de 396,81 euros mensuals, és superior a la de la pensió de jubilació, que se situa en 
els 343,20 euros mensuals, en el 15,6%. Aquesta circumstància es pot explicar, entre d’altres motius, perquè al-
gunes persones beneficiàries de la pensió d’invalidesa tenen dret a percebre l’increment del 50 per cent per ne-
cessitat de l’ajut d’una altra persona. D’altra banda, i seguint la tendència dels anys anteriors, la quantia mitjana 
de la pensió de jubilació l’any 2013 és inferior a la quantia bàsica, mentre que la quantia mitjana de la pensió 
d’invalidesa l’any 2013 és superior a la quantia bàsica esmentada.  

Pel que fa a l’evolució interanual segons la classe de pensió, l’any 2013 tant la quantia mitjana de les pensions 
de jubilació com la de les d’invalidesa ha registrat un creixement (del 2,7% i del 2,6%, respectivament), el qual és 
superior al percentatge del 2 per cent aplicat en concepte de revaloració de la quantia bàsica de les pensions no 
contributives.  

TAULA V-77.  Quantia bàsica de les pensions no contributives. Catalunya, 2007-2013 

  Jubilació i invalidesa Complement 50% invalidesa 

  
Quantia mensual Quantia anual % revaloració Quantia anual 

20071 312,43 4.374,04 3%+0,60% 2.187,01 

20081 328,44 4.598,16 3%+2,10% 2.299,08 

20091 336,33 4.708,62 2%+0,40% 2.354,31 

2010 339,70 4.755,80 1,00% 2.377,90 

20111 347,70 4.866,40 1%+1,30% 2.433,20 

20121 357,70 5.007,80 1%+1,90% 2.503,90 

2013 364,90 5.108,60 2,00% 2.554,30 
Unitats: euros i percentatges. 
Font: IMSERSO.  
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GRÀFIC V-46.  Quantia mitjana mensual de les pensions no contributives segons la classe de pensió. Catalunya, 
2007-2013 

 
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 estatals relacionades amb el naixement i les cures a la 
infància, és a dir, les prestacions de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i la lactància natural i la cura de 
menors afectats per càncer o una altra malaltia greu; així mateix, s’analitza la prestació d’incapacitat temporal. 
Totes aquestes prestacions tenen caràcter contributiu. També s’analitza la prestació 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 prestaci-
ons econòmiques que preveu el sistema públic de serveis socials.  

5.2.4.1. ÀMBIT ESTATAL 

Maternitat i paternitat 

La prestació de maternitat protegeix la situació de suspensió del contracte de treball en els supòsits de naixe-
ment d’un fill/a, d’adopció i d’acolliment. En cas de part, les treballadores que reuneixin tots els requisits per a 
l’accés a la prestació amb excepció del període de cotització, tenen dret a un subsidi no contributiu durant 42 di-
es naturals.  

Les prestacions de maternitat registren una nova disminució l’any 2013, la qual està relacionada amb l’evolució 
de l’ocupació. Així, l’any 2013, s’han registrat un total de 50.388 processos de maternitat, el 4,3% menys respec-
te de l’any anterior, un descens inferior al registrat l’any 2012, que va ser del 8,1%. Aquesta disminució s’observa 
tant en les prestacions percebudes per la mare com a les percebudes pel pare.  
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TAULA V-78.  Evolució de les prestacions de maternitat. Catalunya, 2012-2013 

2013 2012-2013 % 2012-2013 

Total Mare  Pare Total Mare  Pare Total Mare  Pare 

50.388 49.574 814 -2.280 -2.263 -17 -4,3 -4,4 -2,0 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

D’altra banda, el permís i la prestació per paternitat es creen per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes.174 Si bé aquest permís va ser creat amb una duració inicial de tretze dies, la 
Llei 9/2009, de 6 d’octubre,175 amplia la seva duració a quatre setmanes ininterrompudes; no obstant això, 
l’entrada en vigor d’aquesta ampliació, inicialment prevista per a l’1 de gener del 2011, ha estat posposada any 
rere any. En aquest sentit, l’entrada en vigor de l’ampliació del permís de paternitat ha estat aplaçada fins a l’1 de 
gener del 2014 mitjançant la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013176

L’any 2013 han rebut la prestació per paternitat a Catalunya un total de 44.460 pares, el 4,4% menys que l’any 
2012. Les prestacions per paternitat l’any 2013 a Catalunya suposen el 18,7% del total estatal. Seguint amb la 
tendència dels anys anteriors, Catalunya és la comunitat autònoma en la qual més pares han sol·licitat aquesta 
prestació l’any 2013, seguida de la Comunitat de Madrid (40.256) i d’Andalusia (37.138).  

.    

Respecte de l’evolució d’aquesta prestació, l’any 2007 (any de la seva creació) es van concedir 33.252 prestaci-
ons, quantia que va augmentar de forma important l’any 2008. Al llarg del període 2008-2013, les prestacions 
per paternitat han passat de les 52.778 a les 44.460, amb una disminució del 15,8%, com a conseqüència de 
l’evolució de l’ocupació.   

GRÀFIC V-47.  Evolució de la prestació per paternitat. Catalunya, 2007-2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) Les dades del 2007 estan referides al període comprès entre l’entrada en vigor de la Llei 3/2007, de 22 de març, i el mes de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural 

La prestació de risc durant l’embaràs es crea per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació 
de la vida laboral i familiar de les persones treballadores, per protegir la situació de suspensió del contracte de 

                                                           
174 BOE núm. 71, de 23.03.2007.  
175 BOE núm. 242, de 06.10.2009.  
176 La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014 torna a aplaçar l’entrada en vigor de l’ampliació del permís de paternitat a l’1 
de gener del 2015. 
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treball en el supòsit que la dona embarassada hagi de canviar de lloc de treball amb un altre compatible amb el 
seu estat, però aquest canvi no resulti possible o no es pugui exigir per motius justificats. D’altra banda, amb 
l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la prestació de 
risc durant l’embaràs s’estén al supòsit de risc durant la lactància natural.   

La mitjana mensual de processos iniciats l’any 2013177 en relació amb la prestació de risc durant l’embaràs torna 
a augmentar, si bé es redueix la durada mitjana dels processos finalitzats en el període178

D’altra banda, la mitjana mensual de processos de risc durant la lactància natural iniciats l’any 2013 disminuei-
xen en el cas de les treballadores per compte d’altri, mentre que es mantenen constants entre les treballadores 
per compte propi. En els dos casos s’incrementa la durada mitjana dels processos finalitzats en el període. En re-
lació amb la prestació de risc durant l’embaràs, el nombre de processos és significativament més baix en el cas 
de la prestació de risc durant la lactància natural, mentre que la duració mitjana dels processos és més elevada 
en aquest últim cas. 

. Tant el nombre mitjà 
de processos com la seva duració mitjana és superior en el cas de les treballadores per compte d’altri en relació 
amb les treballadores per compte propi l’any 2013.    

TAULA V-79.  Prestació de risc durant l’embaràs i de risc durant la lactància natural. Nombre de processos i 
duració mitjana (1). Catalunya, 2012-2013 

  

Risc durant l'embaràs Risc durant la lactància natural 

Mitjana men-
sual de pro-
cessos inici-
ats en el pe-

ríode 

Processos en 
vigor al final 
del període 

Duració mit-
jana dels pro-
cessos finalit-
zats en el pe-

ríode 

Mitjana men-
sual de pro-
cessos inici-
ats en el pe-

ríode 

Processos en 
vigor al final 
del període 

Duració mit-
jana dels pro-
cessos finalit-
zats en el pe-

ríode 

2013 

Compte d'altri (2) 667,3 2.178,0 96,9 6,3 45,0 181,5 

Autònoms  17,7 59,0 75,8 0,4 4,0 157,2 

Variació absoluta 2012-2013 

Compte d'altri (2) 80,7 275,0 -7,0 -1,8 -4,0 35,9 

Autònoms  3,8 13,0 -3,7 0,0 2,0 42,0 

Variació relativa 2012-2013 (%) 

Compte d'altri (2) 13,8 14,5 -6,7 -22,2 -8,2 24,7 

Autònoms  27,3 28,3 -4,7 0,0 100,0 36,5 
 Unitats: nombre de processos i dies. 
(1) Agregat del sistema: INSS, ISM i MATEPSS. 
(2) Inclou les dades de les treballadores enquadrades en el règim general i en els règims especials del mar i la mineria del carbó.  

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu 

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 l’1 de gener del 2011 mitjançant la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressu-
postos generals de l’Estat per a l’any 2011. El Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, conté les normes per a 
l’aplicació i el desenvolupament de la prestació, la qual es reconeix als progenitors, adoptants o acollidors que 
redueixen la seva jornada de treball per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu que re-
quereixi ingrés hospitalari de llarga duració, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malal-
tia, acreditat per l’informe del Servei Públic de Salut o l’òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma. La 
prestació es reconeix per un període inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos en el cas que sub-
sisteixi la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor i, com a màxim, fins que aquest compleixi 
18 anys.  

                                                           
177 Es calcula dividint el nombre de processos iniciats durant l’any, entre el nombre de mesos que inclogui el període considerat. 
178 Fa referència a la duració en dies dels processos finalitzats en el període. Es calcula dividint el nombre total de dies de baixa dels proces-
sos finalitzats en el període, entre el nombre total dels processos esmentats.  
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L’any 2013, s’han iniciat 231 processos d’aquesta prestació, 22 processos més que l’any 2012 (el 10,5% més). 
El nombre de processos vigents a 31 de desembre de 2013 és de 278, el 24,7% més respecte de l’any 2012. Les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals han gestionat el 99,3% d’aquests processos. D’altra ban-
da, l’any 2013 la durada mitjana dels processos ha estat de 10 mesos, 5 mesos més que l’any 2012.   

TAULA V-80.  Evolució del nombre i la duració mitjana dels processos de cura de menors afectats per càncer o 
una altra malaltia greu segons el règim de cotització1. Catalunya, 2012-2013 

  Nombre de processos inici-
ats en el període 

Nombre de processos en 
vigor al final del període 

Duració mitjana de processos 
finalitzats en el període 

2013 

Total 231 278 300,2 

Règim general 215 250 293,0 

Règim treball autònom 16 28 355,9 

2012-2013 

Total 22 55 152,9 

Règim general 22 54 145,0 

Règim treball autònom 0 1 214,1 

2012-2013 (%) 

Total 10,5 24,7 103,8 

Règim general 11,4 27,6 98,0 

Règim treball autònom 0,0 3,7 151,0 
Unitats: nombre de processos i dies. 
Nota:  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 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Incapacitat temporal 

La prestació econòmica per incapacitat temporal cobreix la manca d’ingressos que es produeix quan la persona 
treballadora, per causa d’una malaltia o accident, es troba impossibilitada temporalment per treballar i rep assis-
tència sanitària de la Seguretat Social. La quantia de la prestació està en funció de la base reguladora i dels per-
centatges que hi són aplicables, els quals són els següents: en el cas de malaltia 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 del dia 21 en endavant; i quan es 
tracta d’una malaltia professional o accident de treball, el 75 per cent des del dia següent al de la baixa mèdica.  

En funció del fet causant, les prestacions per incapacitat temporal poden ser contingències comunes (tenen com 
a fet causant una malaltia comuna o accident no laboral de les persones treballadores del règim general i dels 
règims especials del mar i del carbó, així com de les persones desocupades); per contingències professionals (on 
el fet causant és un accident de treball o malaltia professional en el marc del règim general i dels especials del 
mar i la mineria del carbó); i per contingències per compte propi (en les que el fet causant és una malaltia com-
una o un accident no laboral en el marc del règim del treball autònom). 

L’any 2013, s’observa que la majoria dels processos per incapacitat temporal són per contingències comunes. 
D’altra banda, els processos que registren una duració mitjana més elevada són els relatius a les contingències 
per compte propi, els quals es perllonguen 88,6 dies de mitjana, front als 28,9 dies dels processos per contin-
gències comunes i els 32,9 dies dels processos per contingències professionals. Pel que fa a la incidència i la 
prevalença dels processos per incapacitat temporal, són bastant més baixes en el cas de les contingències pro-
fessionals que en relació amb les contingències per compte propi i, sobretot, amb les contingències comunes.   

D’altra banda, l’any 2013, s’ha registrat una disminució interanual tant de la mitjana mensual de processos (en-
cara que més baixa que la registrada l’any 2012) com de la seva duració mitjana per a totes les contingències. La 
disminució dels processos pot ser conseqüència de l’evolució de l’ocupació, amb una disminució del nombre de 
persones treballadores protegides per les diferents contingències. Pel que fa a la disminució de la duració mitjana 
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dels processos, pot tenir relació amb l’aprovació de diverses mesures relatives a la gestió i el control de la presta-
ció. D’altra banda, no es registren diferències significatives en termes interanuals pel que fa a la incidència i la 
prevalença dels processos.179

TAULA V-81.  Indicadors d’incapacitat temporal segons el tipus de contingència. Agregat del sistema (1). Cata-
lunya, 2012-2013  

  

  
Mitjana mensual 

de processos 

Processos en vi-
gor al final del 

període 
Incidència Prevalença Duració mitjana 

Comunes 

2013 61.575 55.624 24,2 22,1 28,9 

2012-2013 (%) -3,2 7,1 ... ... -4,6 

Professionals           

2013 7.640 7.067 3,2 2,9 32,9 

2012-2013 (%) -1,0 7,5 ... ... -2,4 

Per compte propi 

2013 5.041 13.836 9,8 26,7 88,6 

2012-2013 (%) -4,1 -4,9 ... ... -4,63 
Unitats: nombre de processos, dies, incidència (mitjana mensual de processos iniciats per cada 1.000 persones protegides), prevalença 
(nombre de processos vigents a finals d’any per cada 1.000 persones protegides).  
(1) Inclou les dades agregades de l’INSS, ISM i MATEPSS. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Prestació econòmica familiar per fill/a o menor a càrrec 

Aquesta prestació familiar no contributiva consisteix en una assignació econòmica per fill/a menor de 18 anys 
sotmesa a un nivell d’ingressos establert anualment, o bé més gran de 18 anys amb una discapacitat igual o su-
perior al 65 per cent, sense que en aquest cas s’exigeixi límit d’ingressos. Pel que fa a la quantia de la prestació 
per a l’any 2013, el seu import s’incrementa en els casos que el fill/a a càrrec estigui afectat per una discapacitat 
superior al 65 per cent.180

L’any 2013, s’han registrat a Catalunya 185.787 prestacions per fill/a o menor a càrrec, el 9,6% més respecte de 
l’any anterior, un creixement interanual superior al registrat l’any 2012, que va ser del 3,3%. Seguint la tendència 
dels anys anteriors, la majoria d’aquestes prestacions s’han atorgat per filles/es menors a càrrec menors de 18 
anys sense discapacitat, les quals suposen el 77,4% del total. D’altra banda, el 12,4 de les prestacions s’han 
atorgat per fills/es de 18 i més anys amb discapacitat. 

 

TAULA V-82.  Prestacions familiars per fill/a o menor a càrrec segons el grau de discapacitat. Catalunya, 2013   

Causants menors de 18 anys Causants amb 18 o més anys 

Sense discapacitat Amb discapacitat 
≥33% Total  Amb discapaci-

tat ≥65% 
Amb discapaci-

tat ≥75% Total   

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre  % 

143.794 77,4 18.871 10,2 162.665 87,6 14.372 7,7 8.750 4,7 23.122 12,4 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

                                                           
179 La incidència fa referència a la mitjana mensual de processos iniciats en el període per cada 1.000 persones protegides; la prevalença es 
refereix al nombre de processos vigents a finals d’any per cada 1.000 persones protegides.  
180 Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.  
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5.2.4.2. ÀMBIT AUTONÒMIC 

En el marc del sistema públic de serveis socials, en aquest apartat s’analitzen les prestacions socials de caràcter 
econòmic derivades de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, les prestacions per a infants i joves en situació de risc 
greu derivades de la Llei 14/2010, de 27 de maig, així com les prestacions econòmiques a les famílies amb in-
fants a càrrec que atorga la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la informació extreta de la Memòria del Depar-
tament de Benestar Social i Família del 2012. Altres prestacions econòmiques que preveu el sistema públic de 
serveis socials (pensions no contributives, renda mínima d’inserció i les derivades del sistema d’atenció a la de-
pendència) són objecte d’anàlisi específic en altres apartats d’aquesta Memòria.  

Pel que fa a les prestacions derivades de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter eco-
nòmic, s’observa el següent:  

L’any 2012, 40.853 persones han estat beneficiàries de la prestació complementària de la pensió no contributiva 
del sistema de la Seguretat Social destinada a aquelles persones que no es poden incorporar al món del treball. 
Pel que fa a la prestació per al manteniment de les despeses de la llar, 26.675 persones n’han estat beneficiàries 
l’any 2012. Aquesta prestació substitueix i modifica l’ajut assistencial per cònjuge supervivent, el qual és, per 
tant, un ajut a extingir (només el perceben les persones que ja n’eren beneficiàries): l’any 2012, 23.049 persones 
eren beneficiàries d’aquest ajut. D’altra banda, el nombre de persones beneficiàries de la prestació per atendre 
necessitats bàsiques l’any 2012 ha estat de 68.384.  

Amb relació a les prestacions per a joves tutelats i extutelats i per a l’acolliment d’infants l’any 2012, s’observa el 
següent: un total de 947 joves tutelats i extutelats han estat beneficiaris de prestacions econòmiques que inclo-
uen prestacions, ajuts per desinternament de recursos del sistema de protecció i beques salari. D’altra banda, 
s’han atorgat 2.878 prestacions per a infants i adolescents tutelats per l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya acollits en família extensa.  

D’altra banda, l’any 2012, un total de 1.126 persones han estat beneficiàries de les prestacions per a infants i 
adolescents en situació de risc greu derivades de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, les quals s’adrecen a menors d’edat que han estat valorats en situació de risc, res-
pecte als quals s’ha formalitzat el compromís socioeducatiu corresponent.  

TAULA V-83.  Persones beneficiàries de les prestacions socials de caràcter econòmic i de les prestacions per a 
infants i adolescents en situació de risc greu. Catalunya, 2012 

Complement pensió no 
contributiva 

Manteniment 
despeses llar  

Ajut cònjuge 
supervivent 

Manteniment ne-
cessitats bàsiques 

Prestacions joves 
tutelats i extutelats 

Prestacions infants 
i joves en risc greu 

40.853 26.675 23.049 856 3.825 1.126 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: Departament de Benestar Social i Família.  

Pel que fa a les prestacions a les famílies amb infant a càrrec, les modalitats de prestacions i ajuts de l’any 2012 
han estat les següents: ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat 
familiar, de la qual han estat beneficiàries 4.118 famílies, i la prestació econòmica universal per naixement, 
adopció, tutela o acolliment múltiple, de la qual han estat beneficiàries 1.142 famílies. D’acord amb la Llei de 
pressupostos per al 2014181

 

, la universalitat de la prestació per part, adopció, tutela o acolliment múltiple ha 
quedat suspesa per a l’any 2014.  

 

                                                           
181 Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.  
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TAULA V-84.  Famílies beneficiàries de prestacions econòmiques a les famílies amb infant a càrrec . Catalu-
nya, 2012   

  
2012 

Ajut a famílies per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al 
nivell d'ingressos de la unitat familiar 4.118 

Prestació econòmica universal per naixement, adopció, tutela o acolli-
ment múltiple 1.142 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: Departament de Benestar Social i Família. 

5.3. SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

En els últims anys, s’ha observat un augment i un canvi en el perfil de les persones que accedeixen als serveis 
socials, les qual presenten en major mesura problemàtiques de tipus econòmic i laboral, en ocasions sense cap 
altra problemàtica social afegida. Pel que fa al Sistema Català per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCA-
AD), es troba en un moment d’estancament, com a conseqüència de la caiguda del finançament destinat al seu 
desenvolupament. 

Davant la reducció dels recursos disponibles, s’han dut a terme un seguit de mesures que s’han justificat en la 
sostenibilitat del sistema: l’any 2012, ja es va fer una reforma important del sistema d’atenció a la dependència a 
escala estatal tendent a rebaixar la despesa, mitjançant la reducció de les quanties del nivell mínim de la presta-
ció per cures en l’entorn familiar o l’ajornament de la incorporació dels dependents moderats fins al 2015, entre 
d’altres mesures.182 En l’àmbit de Catalunya, l’any 2013 se suspèn la concessió de prestacions vinculades al pa-
gament del servei de residència i, ja entrat l’any 2014, s’introdueixen les qüestions següents: en primer lloc, es 
procedeix a la modificació dels criteris funcionals per a la prestació dels serveis per part dels centres residencials 
de gent gran que preveu la Cartera de serveis socials amb la rebaixa de les hores de dedicació professional a les 
persones usuàries en funció del seu grau de dependència;183 en segon lloc, s’inclou el còmput del patrimoni (a 
més de la renda) per determinar la capacitat econòmica i l’import del copagament de les prestacions de serveis 
socials no gratuïtes i de les prestacions econòmiques d’atenció a la dependència.184

5.3.1. SERVEIS SOCIALS 

   

El sistema de serveis socials s’articula mitjançant una cartera de serveis que fixa les prestacions econòmiques, 
tecnològiques i de serveis del sistema públic de serveis socials. La Cartera de serveis socials es va aprovar mit-
jançant el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, per al període 2010-2011, i actualment està prorrogada per la Llei 
1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.    

Els serveis socials bàsics són el punt d’accés més immediat de la ciutadania al sistema públic de serveis socials i 
inclouen els serveis següents: atenció social bàsica, atenció domiciliària, telealarma i teleassistència, centres re-
sidencials d’estada limitada, servei de menjador social, servei d’assessorament tècnic d’atenció social i centres 
oberts per a la infància i l’adolescència. D’altra banda, els serveis socials especialitzats donen resposta a situaci-
ons o necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. 

5.3.1.1. SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

El servei bàsic d’atenció social és la prestació principal dels serveis socials bàsics i inclou les funcions de detec-
ció, diagnòstic, tractament i prevenció de les situacions de necessitat de les persones i famílies, especialment si 
pateixen situació de risc o d’exclusió social.  

                                                           
182 Real decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el  foment de la competitivitat.  
183 Ordre BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals dels serveis dels centres residencials per a gent gran 
de la Cartera de serveis socials. La mesura ha entrat en vigor l’endemà de la publicació de l’Ordre i es deriva de l’Acord entre el sector de 
l’atenció residencial i la Generalitat de Catalunya del novembre del 2013.   
184 Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficià-
ries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que esta-
bleix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.  



 

145 

MEMÒRIA                 
SOCIOECONÒMICA        

I LABORAL DE           
CATALUNYA 2013 

L’any 2012, 957.377 persones han estat usuàries dels serveis bàsics d’atenció social, el 2,9% més que l’any 
2011. Aquesta xifra suposa el 12,6% de la població catalana, un percentatge similar al registrat l’any 2011. El 
nombre de persones usuàries l’any 2012 es correspon amb 480.723 expedients familiars gestionats, el 8,2% 
més respecte de l’any 2011. Les persones usuàries dels serveis socials s’han incrementat en els darrers anys, 
com a conseqüència de l’empitjorament de la situació de les llars més desafavorides; tanmateix, l’augment de les 
persones usuàries registrat l’any 2012 és inferior al dels anys anteriors (l’any 2011 es registra un increment del 
5,2 i l’any 2010, del 17,7%).  

D’altra banda, els serveis bàsics d’atenció social han realitzat 4.016.291 actuacions l’any 2012 (cal tenir present 
que una mateixa persona usuària pot rebre més d’una actuació), la qual cosa suposa un augment del 10,8% res-
pecte de l’any 2011 (392.891 actuacions més). L’any 2012, l’actuació requerida en la majoria dels casos és la 
d’informació i orientació, la qual suposa el 46,9% de les actuacions, seguida de l’ajuda a domicili, que representa 
el 24,5% de les actuacions i de la prevenció i inserció (el 14,2%); l’allotjament alternatiu i les prestacions econò-
miques suposen el 7,5% i el 6,8% de les actuacions, respectivament.  

Al llarg de la crisi (2007-2012), el nombre total d’actuacions dels serveis bàsics d’atenció social gairebé s’ha du-
plicat, fet que mostra un augment de les necessitats socials al llarg del període. Els augments interanuals més 
elevats es registren els primers anys de la crisi (el 31,3%, l’any 2007 i el 20%, l’any 2008); a partir de l’any 2010, 
els increments interanuals se situen al voltant del 10%. Segons la tipologia de les actuacions, destaca l’increment 
important de les actuacions consistents en prestacions econòmiques al llarg del període, amb uns increments in-
teranuals que arriben al 91,8% l’any 2009 i al 86,1% l’any 2012.    

GRÀFIC V-48.  Actuacions dels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2007-2012 

Actuacions dels serveis bàsics d’atenció social segons 
tipologia. Catalunya, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família.  
 

Evolució interanual del nombre d’actuacions dels ser-
veis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2007-2012 

 
Unitats: milions i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

Pel que fa a les problemàtiques que presenten les persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social a Cata-
lunya l’any 2012 (una mateixa persona pot presentar més d’una problemàtica), s’observa que les més freqüents 
són les de tipus econòmic, que han significat el 28,7% del total, seguides de les problemàtiques relacionades 
amb la salut i les drogues i de les laborals, que han representat el 17,9% i el 17,5% del total, respectivament. 
Respecte de l’any 2011, el nombre de problemàtiques ateses ha disminuït el 4,8% (baixen tots els tipus de pro-
blemàtica amb excepció de les relacionades amb l’aprenentatge, que augmenten el 12,1%). Aquesta reducció del 
nombre de problemàtiques l’any 2012 pot semblar paradoxal tenint en compte l’augment tant de les persones 
usuàries com de les actuacions dutes a terme pels serveis socials bàsics. L’explicació podria venir donada bé per 
un canvi en la metodologia utilitzada per a la classificació de les problemàtiques o bé perquè les persones usuà-
ries mostrin un nombre menor de problemàtiques. En qualsevol cas, s’observa que el nombre de problemàtiques 
per persona usuària tendeix a disminuir (si l’any 2009 era d’1,6, l’any 2012 és d’1,3).    

D’altra banda, des de l’inici de la crisi econòmica (2007) i fins a l’any 2012, s’observa que les problemàtiques 
que més han crescut han estat les laborals (el 115,4%), les econòmiques (el 85,8%) i les relacionades amb 
l’habitatge (el 72,4%). 

46,9

24,5

7,5

14,2

6,8 Informació i 
orientació 

Ajuda a 
domicili

Allotjament 
alternatiu

Prevenció i 
inserció

Prestacions 
econòmiques

31,3

20,0
15,5

9,2
12,6 10,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,1

2,5
2,9

3,2
3,6

4,0

nombre d'actuacions (milions)



CONDICIONS DE VIDA 

146 

GRÀFIC V-49.  Evolució de les problemàtiques ateses pels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2007-
2012       

  
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

D’altra banda, els serveis socials bàsics estan dotats d’un equip multidisciplinari, que atén a les persones usuàri-
es a través de les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS). Es poden trobar ABSS als municipis de més de 
20.000 habitants i ABSS que agrupen els municipis de menys de 20.000 habitants, la gestió de les quals corres-
pon a la comarca o a l’ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat. L’any 2012 hi ha un total de 
2.340 persones professionals dels serveis bàsics d’atenció social a Catalunya, 1.603 de les quals pertanyen a 
àrees bàsiques municipals i 737 a àrees bàsiques comarcals. Segons el tipus de professional, 1.443 són treba-
lladors/ores socials i 897 són educadors/ores socials. 

L’any 2012, aquestes xifres suposen una ràtio de professionals de 2,86 treballadors/ores socials i d’1,78 educa-
dors/ores socials per cada 15.000 habitants (l’any 2011, aquestes ràtios eren lleugerament més altes: 2,88 i 
1,81, respectivament). En aquest sentit, cal tenir present que, d’acord amb la disposició addicional segona de la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, referent al nivell d’objectius de les prestacions garantides de la 
Cartera de serveis socials 2009-2010, les àrees bàsiques de serveis socials han de tenir una dotació de 3 diplo-
mats de treball social i de 2 diplomats en educació social per cada 15.000 habitants.   

L’any 2012, es comptabilitzen 18 persones professionals menys a les ABSS (el 0,7% menys) en termes interanu-
als, essent el primer any en què es registra una evolució negativa en aquest sentit. En anys anteriors, s’havien re-
gistrat augments de fins al 21,6% (any 2008) i del 18,1% (any 2009); a partir del 2010, els augments interanuals 
són més petits fins a arribar l’any 2012 a una lleugera disminució del nombre de professionals.   

TAULA V-85.  Evolució del nombre de professionals dels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2011-2012 

    
Treballadors/ores 

socials  
Educadors/ores 

socials 
Total professio-

nals  

Treballadors/ores 
socialsx15.000 

habitants 

Educadors/ores 
socialsx15.000 

habitants 

2011 

ABSS municipals 994,0 625,5 1.619,5 2,83 1,78 

ABSS comarcals 451,9 286,4 738,3 2,98 1,89 

Catalunya 1.445,9 911,9 2.357,8 2,88 1,81 

2012 

ABSS municipals 990,0 613,0 1.603,0 2,81 1,74 

ABSS comarcals 452,7 284,7 737,4 2,97 1,87 

Catalunya 1.442,7 897,7 2.340,4 2,86 1,78 
Unitats: nombres absoluts i nombre de professionals per cada 15.000 habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  
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Com ja s’ha comentat anteriorment, els serveis socials bàsics també presten serveis d’atenció domiciliària: el ser-
vei d’ajuda a domicili (SAD) i els serveis de telealarma i teleassistència. L’any 2012, 57.957 persones han estat 
usuàries del SAD, l’1,3% més respecte de l’any 2011. Aquesta xifra suposa una ràtio de 4,5 persones usuàries 
sobre la població de 65 anys i més, així com una ràtio de 30,6 persones usuàries sobre la població de 85 anys i 
més.185

Així mateix, mitjançant els serveis de telealarma i teleassistència s’han atès 151.763 persones l’any 2012, el 
8,3% més que l’any 2011. D’aquestes persones, 147.126 tenen 65 anys i més i, en concret, 58.611 tenen 85 
anys i més. Això suposa una ràtio d’11,4 persones usuàries de 65 anys i més sobre la població d’aquesta edat, 
així com una ràtio de 31 persones usuàries de 85 anys i més sobre la població d’aquesta edat.  

 D’altra banda, el nombre d’hores d’assistència del SAD l’any 2012 ha estat de 7.102.638, el 2,9% més 
respecte de l’any 2011. Si es posa en relació el nombre d’hores d’assistència amb el nombre de persones usuà-
ries del SAD, s’obté que la ràtio és de 122,5 hores per persona usuària, la qual és superior a la corresponent a 
l’any 2011.  

Pel que fa als serveis residencials d’estada limitada (inclouen el servei residencial d’urgència i el servei de resi-
dència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social), s’observa que l’any 2012 s’han ofert 1.150 
places (17 més respecte de l’any 2011), gairebé a parts iguals entre la iniciativa pública i la privada. Les perso-
nes usuàries d’aquests serveis l’any 2012 han estat 9.208 (891 persones menys respecte de l’any 2011) i s’han 
registrat 335.390 estades. Cal ressaltar que el 82,1% de les persones usuàries d’aquests serveis són homes.  

D’altra banda, l’any 2012 s’han ofert 2.218 places de menjador social, el 51,3% de les quals són d’iniciativa pri-
vada. Les persones usuàries d’aquest servei han estat 31.588, el 17,4% més que l’any anterior, i s’han servit 
969.818 àpats. En aquest servei també cal posar de manifest que el 80,5% de les persones usuàries són homes.   

Finalment, els serveis socials bàsics també presten serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a in-
fants i adolescents, els quals es presten mitjançant els anomenats centres oberts o a través de fórmules alterna-
tives. L’any 2012, l’oferta de places d’aquests serveis ha estat de 7.520, la majoria de les quals són d’iniciativa 
pública (el 64,4%). S’observa un descens de 69 places respecte de l’any 2011.     

5.3.1.2. SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS 

La Cartera de serveis socials 2010-2011 inclou una sèrie de serveis d’atenció especialitzada en els àmbits se-
güents: persones grans; persones amb discapacitat; infància, adolescència i joventut; persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental; persones amb dependència; persones amb drogodependències; persones 
afectades pel virus VIH/SIDA; persones cuidadores; famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social i do-
nes en situació de violència masclista i els seus fills i filles. A continuació, s’analitzen els principals serveis socials 
d’atenció especialitzada. 

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 residencials, de centres de dia i d’habitatges tute-
lats. Les darreres dades disponibles sobre l’oferta de places d’aquests serveis, corresponents a l’any 2012, ja van 
ser objecte d’anàlisi a la Memòria del CTESC de l’any 2012, a la qual es fa remissió. Enguany es fa una anàlisi de 
les persones beneficiàries d’aquests tres tipus de serveis, d’acord amb la Memòria 2012 del Departament de 
Benestar Social i Família. 

El nombre de persones beneficiàries de centres residencials a 31 de desembre del 2012 és de 26.660, 4.566 de 
les quals han estat ateses en centres propis de l’ICASS (amb gestió directa o delegada) i 22.094 en centres 
col·laboradors i concertats. Respecte dels centres de dia, el nombre de persones beneficiàries a 31 de desembre 
del 2012 és de 6.835 (1.854 en centres propis de l’ICASS (amb gestió directa o delegada) i 4.981 en centres 
col·laboradors i concertats). D’acord amb el Departament de Benestar Social i Família, s’estima que les persones 
que pateixen malalties neurodegeneratives i demències, tant en estadis inicials com avançats, poden constituir 
fins al 70% del total de persones usuàries del servei de centre de dia. Finalment, el nombre de persones benefici-
àries d’habitatges tutelats a 31 de desembre del 2012 és de 211, amb la distribució següent: 152 en centres 
propis de l’ICASS (amb gestió directa o delegada) i 59 en centres col·laboradors.  

Si s’analitza l’evolució de les persones beneficiàries dels tres serveis descrits en els darrers anys, s’observa un 
increment progressiu en el cas dels centres residencials i els centres de dia, més elevat l’any 2010 en compara-

                                                           
185 Percentatge de persones usuàries sobre la població de referència.  
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ció amb els anys posteriors. Pel que fa als habitatges tutelats, la seva evolució presenta més oscil·lacions, malgrat 
que aquestes són petites, atès el nombre baix de persones beneficiàries d’aquest servei en comparació amb els 
altres dos.  

GRÀFIC V-50.  Evolució de les persones beneficiàries de centres residencials, centres de dia i habitatges tute-
lats. Catalunya, 2009-2012    

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

Pel que fa a l’àrea d’atenció a les persones amb discapacitat, l’any 2012 hi ha 24 serveis de valoració i orientació 
per a persones amb discapacitat (un servei menys respecte de l’any 2011), els quals ofereixen informació i orien-
tació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixen. 
Així mateix, l’any 2012, es comptabilitzen 87 serveis d’atenció precoç, destinats als infants de fins a sis anys i a 
les seves famílies, i un total de 34.704 persones usuàries d’aquests serveis, el 4,6% més respecte de l’any 2011.    

L’àrea d’atenció a les persones amb discapacitat també ofereix els serveis dels centres ocupacionals, que englo-
ben els serveis de teràpia ocupacional (STO) i els serveis ocupacionals d’inserció (SOI). L’any 2012, 8.351 perso-
nes han estat usuàries d’aquest serveis,186

Així  mateix, l’any 2012 3.941 places han estat ofertes pel servei de centre residencial per a persones amb disca-
pacitat,

 133 persones menys que l’any anterior. La cobertura d’aquest servei 
és del 14,5% de la població amb discapacitat intel·lectual i/o física de 18 a 65 anys i grau de discapacitat a partir 
del 65 per cent. El 91,7% de les persones usuàries dels serveis de centres ocupacionals han estat ateses en cen-
tres privats.  

187 301 places més respecte de l’any 2011. La majoria d’aquestes places han estat ofertes pel sector pri-
vat (el 72,3%). Aquestes places cobreixen el 16,2% de la població amb discapacitat intel·lectual i/o física de 18 a 
65 anys i grau de discapacitat a partir del 75 per cent. Pel que fa al servei de llar residència, ha tingut 2.856 per-
sones usuàries188 l’any 2012, el 91,6% de les qual han estat ateses en un centre privat. Finalment, 775 persones 
han estat usuàries189

D’altra banda, el servei d’atenció a la infància i l’adolescència es presta des dels equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA) i es dedica a la valoració i l’atenció a la infància en risc o en situació de desemparament, així 
com al seguiment i al tractament de les seves famílies. Els EAIA fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del 
seu entorn sociofamiliar i elaboren plans de millora per a l’infant i la seva família, fan el seguiment i el tractament 
un cop s’han aplicat les mesures proposades, tant si estan en el nucli familiar com en un centre o en una família 
d’acollida.  

 dels serveis de centre de dia d’atenció especialitzada, el 61,9% de les quals han estat ate-
ses en un centre privat.         

                                                           
186 Persones usuàries finançades pel Departament de Benestar Social i Família.  
187 Places finançades pel Departament de Benestar Social i Família. 
188 Persones usuàries finançades pel Departament de Benestar Social i Família.  
189 Persones usuàries finançades pel Departament de Benestar Social i Família.  
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L’any 2012, hi ha 53 EAIA a Catalunya, amb un total de 367 professionals, els quals han atès 11.273 infants i 
adolescents, el 8,8% més respecte de l’any 2011. La majoria dels infants i adolescents atesos l’any 2012 dispo-
sen d’una proposta de mesura protectora (el 64%); pel que fa als que no disposen de proposta de mesura protec-
tora, la majoria estan en estudi (el 78,7%) i la resta s’ha resolt que romanguin en el seu nucli de convivència. 

Segons el tipus de mesura protectora, l’any 2012 s’observa que la més freqüent és l’acolliment en família, una 
mesura que han rebut 4.013 infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA), mentre que 2.764 d’aquests infants i adolescents han rebut una mesura d’acolliment ins-
titucional. Pel que fa a la mesura d’acolliment en família, en la majoria dels casos (el 61,4%) es produeix un aco-
lliment en família extensa,190 mentre que l’acolliment en família aliena i l’acolliment preadoptiu es produeixen en 
el 23,9% i en el 14,7% dels casos, respectivament.191 D’altra banda, en el cas de l’acolliment institucional, la ma-
joria d’infants i adolescents disposen d’una mesura de protecció en un centre residencial d’acció educativa i pi-
sos assistits192 (el 79,6) i la resta, el 20,4%, disposen d’una mesura protectora en un centre d’acolliment, mitjan-
çant el qual s’ofereix residència temporal als menors de 0 a 18 anys en situació de risc social.193

TAULA V-86.  Distribució dels infants i adolescents tutelats per tipus de mesura. Catalunya, 2012 

    

  2012 % 

Atenció en família 

Acolliment en família extensa 2.464 61,4 

Acolliment en família aliena 958 23,9 

Acolliment preadoptiu 591 14,7 

Total 4.013 100,0 

Atenció institucional 

Centre residencial d'acció educativa i pisos assistits 2.200 79,6 

Centre d'acolliment 564 20,4 

Total 2.764 100,0 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

Així mateix, 795 infants i adolescents estrangers han estat atesos l’any 2012 per la DGAIA als serveis de la xarxa 
ordinària de protecció, els quals han rebut una  mesura de protecció consistent en un servei de centre residencial 
d’acció educativa i/o un centre d’inserció sociolaboral en el 58,9% dels casos, en un servei de centre d’acolliment 
en el 38,5% dels casos i en un servei de pis assistit en la resta de casos. 

Pel que fa a l’àrea de suport als joves tutelats i extutelats, 1.353 joves beneficiaris se n’han acollit l’any 2012, la 
majoria dels quals (el 91%) són majors de 18 anys. Aquesta àrea ha desenvolupat 3.184 actuacions194

                                                           
190 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.  

 en el marc 
dels programes següents: el seguiment socioeducatiu, que ha suposat el 23% de les actuacions; l’habitatge assis-
tit (el 18,6%); el Programa d’inserció laboral (el 15,8%); l’acompanyament jurídic (el 12,8%); i els ajuts econòmics, 
en els quals s’inclouen els ajuts de desinternament (el 29,6%). Les actuacions han beneficiat gairebé a parts 
iguals els joves de nacionalitat estrangera i espanyola; no obstant això, s’observen diferències en funció del tipus 
de programa: els joves de nacionalitat estrangera predominen entre els beneficiaris de l’acompanyament jurídic 
(són el 99%), de l’habitatge assistit (el 66,4%) i del Programa d’inserció laboral (el 57,9%), mentre que els joves 
de nacionalitat espanyola són la majoria dels beneficiaris del Programa de seguiment socioeducatiu (el 57,1% 
dels beneficiaris) i dels ajuts econòmics (el 74,3%).           

191 Segons la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, la declaració de desemparament ja no 
és l’únic títol que habilita la intervenció protectora dels poders públics, sinó que es reserva per a aquells casos d’especial gravetat en què cal 
separar l’infant o adolescent del seu nucli familiar. Això ha suposat la desaparició de la mesura d’atenció a la pròpia família que, d’acord amb 
la nova Llei, no és una situació de desemparament sinó de risc. 
192 Inclou els centres d’inserció sociolaboral i els centres residencials d’educació intensiva. 
193 Una mateixa plaça pot haver estat ocupada per més d’un infant.  
194 Un mateix jove pot ser usuari d’un o diversos programes.  
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5.3.2. DISCAPACITAT I 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 a 31 de desembre del 2013. Si bé es tendeix a classificar i valo-
rar la discapacitat i la dependència de forma separada, cal tenir present que la dependència és sempre conse-
qüència d’un grau elevat de discapacitat. No obstant això, els dos conceptes tampoc no es poden solapar, atès 
que una situació és la que es produeix quan existeixen dificultats o limitacions per realitzar una activitat concreta 
(discapacitat) i  una altra la que es produeix quan es necessitat l’ajuda d’una altra persona per realitzar l’activitat 
(dependència); en aquest sentit, poden haver persones en situació de discapacitat que no estiguin en situació de 
dependència perquè no necessitin l’ajuda d’una altra persona. És per això que el col·lectiu de persones amb dis-
capacitat és més nombrós que el de persones amb dependència i presenta un major nombre de casos més lleus.    

5.3.2.1. DISCAPACITAT 

En primer lloc, cal assenyalar que els termes que s’han utilitzat per fer referència al col·lectiu al llarg dels anys són 
diversos i que actualment s’està en un procés de canvi en la qüestió terminològica; en aquest sentit, s’està avan-
çant vers la denominació de diversitat funcional, per substituir d’altres amb una semàntica que es pot considerar 
pejorativa i avançar cap a una terminologia no negativa i no rehabilitadora. Sota la perspectiva de la diversitat 
funcional, es considera essencial donar suport a la vida independent en tots els àmbits de la vida quotidiana 
(l’educació, el treball, l’edificació, el transport, la comunicació, la informació, l’oci, etc.).       

D’altra banda, els textos normatius i els instruments estadístics continuen utilitzant el terme de discapacitat 
(també minusvalidesa i invalidesa). Així mateix, el terme que utilitza l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per 
referir-se a la diversitat funcional és el de discapacitat, el qual es defineix com la restricció o absència de la capa-
citat que té una persona per fer una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal. La gravetat 
de les limitacions per a les activitats és el criteri que s’utilitza per determinar el grau de discapacitat de les perso-
nes.  

La valoració del grau de discapacitat s’ajusta a la regulació del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de 
procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, el qual ha estat modificat pel 
Reial decret 1364/2012, de 27 de desembre, amb la finalitat d’adaptar-lo al barem de valoració de la dependèn-
cia. 

A continuació, s’analitzen les dades de l’Estadística de població amb discapacitat de l’any 2013, la qual és el re-
sultat dels treballs d’explotació d’una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de va-
loració o orientació dependents del Departament de Benestar Social i Família. 

L’any 2013 el nombre de persones amb discapacitat a Catalunya se situa en les 513.859 persones, el 6,8% de la 
població catalana. Respecte de l’any 2012, l’increment ha estat de 23.725 persones (el 4,8%). Si es considera 
l’evolució de la població amb discapacitat al llarg de l’últim decenni (2003-2013), s’observa que l’increment és 
del 66,8%: la població amb discapacitat ha passat de les 308.064 persones, l’any 2003, a les 513.859, l’any 
2013.  

Pel que fa a l’evolució al llarg del període 2003-2013 de les persones amb discapacitat en relació amb la pobla-
ció total, s’observa que el primer col·lectiu augmenta més que el segon i que, per tant, la proporció de persones 
amb discapacitat respecte de la població total augmenta al llarg del període: el percentatge esmentat passa del 
4,6%, l’any 2003, al 6,8%, l’any 2013.  
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GRÀFIC V-51.  Evolució del nombre de persones amb discapacitat i de la població total. Catalunya, 2003-2013  

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (índex 2003=100). 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

A continuació s’analitza el perfil de les persones amb discapacitat a Catalunya l’any 2013, d’acord amb les varia-
bles d’edat, sexe i el grau i la tipologia de la discapacitat. Pel que fa al grau, s’estableixen tres grans grups: el pri-
mer agrupa graus de discapacitat 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, inclou persones molt afectades, les 
quals són susceptibles de requerir instruments altament especialitzats per a la seva integració social. D’altra 
banda, la discapacitat es pot analitzar d’acord amb la classificació tipològica següent: discapacitat física (motora i 
no motora), sensorial (visual i auditiva), psíquica i mental. 

L’any 2013, s’observa una major freqüència de la discapacitat en les edats més avançades: la proporció de per-
sones amb alguna discapacitat respecte de la població total passa de l’1,5% entre el col·lectiu de menys de 16 
anys i el 5,2% en les persones en edat laboral (de 16 a 64 anys) fins al 18% en les persones de més de 64 anys; 
a partir dels 75 anys, el percentatge de la discapacitat respecte de la població d’aquesta franja d’edat és del 
19,9%. Si s’analitza en concret la distribució per edats de la població amb discapacitat, s’observa que el 45,8% té 
més de 64 anys i el 26,4%, 75 i més. L’augment de la freqüència de la discapacitat amb l’edat es relaciona amb 
un augment de l’esperança de vida conjuntament amb un augment de les taxes de deficiències i discapacitats.  

D’altra banda, la distribució per sexes de la discapacitat es troba equilibrada, atès que el 50,9% de les persones 
amb discapacitat són dones i el 49,1%, homes. El que sí difereix és la composició per sexes de cada franja d’edat: 
a trets generals, els homes són més nombrosos fins als 54 anys, mentre que a partir d’aquesta edat, el nombre 
de dones és superior, sobretot a partir dels 75 anys, en què el 60,5% de les persones amb discapacitat són do-
nes, com a conseqüència d’una esperança de vida més elevada i perquè les dones viuen proporcionalment més 
temps amb problemes de salut. D’altra banda, els homes suposen el 64,8% de les persones amb discapacitat de 
menys de 16 anys.   

108,3

115,2

121,1
123,1

129,0
130,4

137,3
140,2

147,9

100,0 101,6
104,3

106,3 107,4
109,5 111,0 111,5 111,9 112,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Persones amb discapacitat Població total



CONDICIONS DE VIDA 

152 

GRÀFIC V-52.  Distribució de la discapacitat segons l’edat i el sexe. Catalunya, 2013 

Distribució de la població amb discapacitat i de la po-
blació total segons l’edat. Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

Distribució de la població amb discapacitat segons 
l’edat i el sexe. Catalunya, 2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

D’altra banda, l’any 2013 la majoria de les persones amb discapacitat a Catalunya (el 56,2%) tenen un grau de 
discapacitat que oscil·la entre el 33 i el 64  per cent; el 24,7% tenen un grau del 65 al 74 per cent i el 19,1% de 
les persones amb discapacitat tenen un grau del 75 per cent i més. Per sexes, els homes registren una lleugera 
majoria en el grau de discapacitat més lleu (suposen el 51% de les persones d’aquest grup), mentre que les do-
nes són majoria en els altres dos graus, atès que suposen el 52,3% de les persones amb grau de discapacitat del 
65 al 74 per cent i el 54,6% en el cas del grau de discapacitat del 75 per cent i més. Si s’analitza la composició 
dels graus de discapacitat segons l’edat, s’observa que els graus de discapacitat més elevats es registren en ma-
jor mesura entre les persones d’edat avançada, atès que el 45,6% de les persones amb un grau de discapacitat 
del 75 per cent i més tenen més de 74 anys.  

GRÀFIC V-53.  Distribució de la discapacitat segons el grau. Catalunya, 2013 

Distribució de la discapacitat segons el grau. Catalu-
nya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

Distribució de la discapacitat segons el grau i l’edat. 
Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família.  

Pel que fa a la tipologia de la discapacitat a Catalunya l’any 2013, la més freqüent és la de tipus físic, la qual 
afecta 299.519 persones (el 58,4% de les persones amb discapacitat), seguida de la discapacitat derivada de 
malaltia mental, que afecta 100.577 persones (el 19,6% de les persones amb discapacitat); a continuació, es 
troben la discapacitat sensorial i la de tipus psíquic, que afecten 63.128 i 49.975 persones, respectivament.  
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Si s’analitza com afecten els diferents tipus de discapacitat segons el sexe, s’observa una majoria masculina (del 
59,8%) en les persones amb una discapacitat de tipus psíquic, mentre que les dones suposen el 55,3% i el 53,4% 
de les persones amb una discapacitat derivada de malaltia mental i d’una discapacitat de tipus sensorial, respec-
tivament; d’altra banda, no s’observen diferències significatives en la distribució per sexes de la discapacitat de 
tipus físic. Si s’analitza l’edat de les persones per cada tipus de discapacitat, s’observa una prevalença de les 
persones d’edat avançada en la discapacitat de tipus físic i en la sensorial, les quals tenen una distribució sem-
blant per edats; la discapacitat derivada de malaltia mental afecta més la població d’edat adulta (el 40,8% de les 
persones afectades tenen entre 45 i 64 anys), i la discapacitat de tipus psíquic té un perfil més jove, atès que el 
49,9% de les persones afectades tenen entre 16 i 44 anys i el 23% de les mateixes tenen menys de 16 anys.  

Respecte de l’any 2012, el tipus de discapacitat que més augmenta en termes relatius és la discapacitat deriva-
da de malaltia mental (el 6,4%), essent la discapacitat de tipus física la que més creix en termes absoluts (en 
13.293 persones), atès que és la tipologia més nombrosa. De fet, si s’analitza l’evolució de la tipologia de la dis-
capacitat al llarg de l’últim decenni, s’observa que la discapacitat derivada de malaltia mental és la que més 
augmenta, mentre que la que menys creix al llarg del període 2003-2013 és la de tipus psíquic.      

GRÀFIC V-54.  Distribució de la discapacitat segons tipologia. Catalunya, 2003-2013 

Distribució de la discapacitat segons tipologia. Catalu-
nya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

Distribució de la discapacitat segons tipologia i edat. 
Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

Evolució de la discapacitat segons tipologia. Catalunya, 2003-2013 

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (índex 2003=100).  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 
 

5.3.2.2. SISTEMA CATALÀ PER A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SCAAD) 

En aquest epígraf s’analitza la situació actual de la dependència a Catalunya, és a dir, les dades acumulades a 31 
de desembre del 2013 des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i aten-
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ció a les persones en situació de dependència (l’1 de gener del 2007). El desenvolupament de la LAPAD a Cata-
lunya segueix un model propi que s’integra en el sistema català de serveis socials.  

Des del 2007 i fins al final de l’any 2013, 470.018 persones han sol·licitat la valoració de la seva situació a 
l’SCAAD. Respecte de la situació registrada a finals de l’any 2012, s’observa que 31.924 sol·licituds de valoració 
s’han presentat al llarg de l’any 2013; aquesta és una xifra inferior al nombre de sol·licituds presentades al llarg 
de l’any 2012 (42.676). Si s’analitza l’evolució anual de les sol·licituds presentades des de l’entrada en vigor de la 
LAPAD, s’observa que el nombre de sol·licituds ha anat disminuint progressivament any rere any des del 2008, 
any en el qual es registra el nombre més elevat de sol·licituds; a partir de l’any 2012, es pot observar una accele-
ració en la disminució de les sol·licituds de valoració.    

GRÀFIC V-55.  Evolució de les sol·licituds de valoració de la situació de dependència. Catalunya, 2007-2013 

 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

Amb relació al perfil de les persones sol·licitants, el 63,5% són dones i el 82,5% tenen 65 anys i més i, en concret, 
el 53,3% tenen més de 80 anys. Per tant, el perfil de la dependència està més feminitzat i té una edat més avan-
çada que la discapacitat, com a conseqüència d’una major freqüència dels casos més severs de la dependència, 
més propis de les dones i de les persones d’edat avançada.  
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GRÀFIC V-56.  Perfil de les persones sol·licitants. Catalunya, 2013 

Persones sol·licitants per sexe. Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

Persones sol·licitants per edat. Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família.  

D’altra banda, de les 470.018 sol·licituds presentades a 31 de desembre del 2013, el 92,6% (435.369) han estat 
declarades valorables (la resta, el 7,4%, s’han qualificat de no valorables, les quals inclouen caducitats, desisti-
ments i defuncions abans de poder fer la valoració).  De les 435.369 sol·licituds valorables, el 98,8% (429.945) 
han estat resoltes i se n’ha valorat el grau de dependència (la resta de sol·licituds valorables, l’1,2%, és a dir, 
5.424 sol·licituds, estan en tràmit). Per tant, es pot concloure que han obtingut la valoració del grau de dependèn-
cia el 91,5% del total de sol·licituds de dependència presentades des de l’entrada en vigor de la LAPAD.  

Pel que fa a la distribució de les sol·licituds valorades segons el grau de dependència, s’observa el següent: 
135.189 persones, és a dir, el 31,4% de la població valorada, és de grau III; 125.521 persones (el 29,2%) tenen 
grau II; 109.368 persones (el 25,4%) han estat valorades de grau I; i, finalment, 59.867 persones (el 13,9%) han 
estat qualificades sense grau.   

Si s’analitza l’evolució de la dependència segons el grau de les valoracions realitzades, s’observa que els primers 
anys de funcionament del sistema hi havia una major preponderància dels nivells més severs, com a conseqüèn-
cia de l’aplicació del calendari per a la incorporació al sistema de les persones en situació de dependència, que 
començava pels casos més greus fins a arribar a incorporar els més lleus progressivament. A mesura que s’ha 
anat avançant en l’aplicació del calendari, l’estructura de la dependència a Catalunya s’ha fet més equilibrada: si 
en els primers anys predominaven els casos més severs, molt més nombrosos (el 65,8% de les valoracions realit-
zades l’any 2008 van ser de grau III), com a conseqüència de ser els primers en ser reconeguts, més endavant 
s’han anat fent visibles els casos menys greus, malgrat que encara són més freqüents les situacions més seve-
res.   
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GRÀFIC V-57.  Evolució de l’estructura de la dependència. Catalunya, 2008-2013 (1) 

 
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.  

Una vegada reconegut el grau de dependència, s’estableix el pla individual d’atenció (PIA), el qual recull les pres-
tacions a les quals té dret la persona en situació de dependència. En la Cartera de serveis socials 2010-2011, la 
qual ha estat prorrogada, s’inclouen, d’una banda, prestacions econòmiques per a cures en l’entorn familiar i vin-
culades a serveis concrets, així com per disposar d’assistència personal; d’altra banda, s’inclouen els serveis de 
centres residencials, de centres de dia i de nit, d’ajuda a domicili i de teleassistència. Les prestacions s’ofereixen 
en funció de la situació personal de la persona beneficiària (grau de dependència, renda i patrimoni), l’entorn fa-
miliar i la disponibilitat de serveis al lloc de residència de la persona beneficiària.  

De les 429.945 sol·licituds valorades a 31 de desembre del 2013, el 58,2% (250.265 sol·licituds) corresponen a 
PIA realitzables; la resta es classifiquen en no realitzables195

A 31 de desembre del 2013, el nombre de prestacions actives de l’SCAAD és de 201.052, de les quals se’n bene-
ficien 156.333 persones, la qual cosa suposa una ràtio d’1,29 prestacions per persona. La majoria d’aquestes 
prestacions continuen sent econòmiques (el 57,5), malgrat que estaven previstes com a excepcionals; no obstant 
això, el pes d’aquestes prestacions ha anat disminuint any rere any a favor de les prestacions de servei.  

 (112.793 sol·licituds, és a dir, el 26,2%) i en grau no 
protegit (66.887 sol·licituds, és a dir, el 15,6%). Dels 250.565 PIA realitzables, el 96,4% (241.235) han estat re-
solts i el 3,6% (9.030) estan en tràmit. Respecte de l’any 2012, el nombre de PIA realitzables que es troben en 
tràmit ha disminuït, atès que l’any 2012 aquesta xifra va ser de 18.286. Es pot concloure que de les 470.018 
sol·licituds inicials de valoració de la dependència que s’han presentat des de l’entrada en vigor de la LAPAD i fins 
al 31 de desembre del 2013 a Catalunya, un total de 241.235 (el 51,3%) tenen una resolució de PIA a 31 de de-
sembre del 2013. D’altra banda, al llarg de l’any 2013 s’han resolt 15.707 PIA inicials, una xifra inferior a la re-
gistrada l’any 2012, al llarg del qual es van resoldre 34.502 PIA inicials.  

En concret, l’any 2012 s’observa un any més que predomina la prestació econòmica per cures en l’entorn famili-
ar, la qual suposa el 51,8% del total de prestacions de l’SCAAD; no obstant això, la importància d’aquesta presta-
ció també ha anat disminuint al llarg dels anys de funcionament del sistema. Aquesta prestació s’havia de conce-
dir només en supòsits excepcionals, d’acord amb la LAPAD, atès que el que es pretenia era establir l’atenció a la 
dependència en base a uns serveis professionalitzats, amb una protecció de qualitat, la qual pot no quedar ga-
rantida en l’àmbit de les cures en l’entorn familiar. A més, l’atenció a la dependència en base als serveis tenia 
també la voluntat de promoure l’activitat laboral de les dones, encarregades majoritàriament de la cura de les 
persones en situació de dependència.  

En relació amb el perfil del col·lectiu beneficiari de prestacions, s’observa que el 67% són dones i que el 75,2% té 
65 anys i més; en concret, el 49,1% té més de 80 anys. Per tant, es constata que es tracta d’un col·lectiu envellit, 

                                                           
195 Inclouen caducitat, desistiments i defuncions abans de poder fer el PIA i valoracions sense grau. 
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d’acord amb l’evolució a Catalunya d’alguns indicadors, com ara l’índex d’envelliment, l’esperança de vida i, so-
bretot, l’esperança de vida en salut.    

TAULA V-87.  Prestacions de l’SCAAD. Catalunya, 2013 

  
Prestacions de servei 

Nombre % sobre total de prestacions 

Total 85.396 42,5 

Centre dia discapacitat 4.236 2,1 

Centre dia gent gran 6.438 3,2 

Hospital de dia 128 0,1 

Llarga estada salut mental 664 0,3 

Llar residència 1.948 1,0 

Llar amb suport salut mental 79 0,0 

Residència discapacitat 3.718 1,8 

Residència gent gran 25.486 12,7 

Ajuda a domicili 21.058 10,5 

Sociosanitari 1.464 0,7 

Teleassistència 20.177 10,0 

  

Prestacions econòmiques 

Nombre % 

Total 115.656 57,5 

Assistència personal 45 0,0 

Cura no professional 104.211 51,8 

Vinculada a centre de dia 291 0,1 

Vinculada a residència 10.814 5,4 

Vinculada a servei d'ajuda a domicili 295 0,1 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  



CONDICIONS DE VIDA 

158 

GRÀFIC V-58.  Evolució de les prestacions de l’SCAAD segons el tipus de prestació. Catalunya, 2007-2013 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

Els efectes de la crisi i de la pèrdua d’ocupació han tingut un impacte important en la vulnerabilitat de les llars a 
Catalunya, que han vist augmentar les seves privacions, així com en l’augment de la desigualtat en la distribució 
de la renda, principalment per la caiguda dels ingressos de la població ja de per sí més desafavorida. D’altra ban-
da, s’observa un canvi de perfil en les persones afectades pel risc de pobresa: ara són els infants els més afec-
tats per aquesta situació a Catalunya, amb una taxa molt elevada en comparació, sobretot, a la de les persones 
grans i en relació amb la Unió Europea.    

Les privacions de les llars en ocasions es manifesten en situacions de pobresa energètica per la impossibilitat de 
fer front als pagaments relacionats amb els serveis de l’energia. Aquesta qüestió ha pres rellevància en el debat 
social i polític, fins al punt que a Catalunya s’han pres mesures al respecte amb l’aprovació del Decret llei 
6/2013, de 23 de desembre, per tal d’impedir la interrupció del subministrament energètic durant els mesos 
d’hivern.  

Atès el debat social generat entorn a les conseqüències de la crisi en la població, a principis de l’any 2014 el Par-
lament de Catalunya ha adoptat una resolució sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats,196

Amb la signatura de l’Acord per al diàleg social permanent el mes de març del 2014, el qual forma part de l’Acord 
per al diàleg social (hereu de l’Acord estratègic)

 en la qual 
s’insta el Govern a definir, mitjançant el Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya, un objectiu ambiciós 
de reducció dels nivells de pobresa per als propers quatre anys. Pel que fa a algunes mesures concretes, també 
s’insta el Govern a millorar les prestacions de les beques de menjador, a ampliar la treva energètica hivernal a la 
resta de l’any i a revisar parcialment la renda mínima d’inserció, així com fer efectiva la prestació a totes les per-
sones que la tenen aprovada i estan en llista d’espera.    

197

                                                           
196 Resolució 577/X del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats. BOPC, núm. 284, de 18.03.2014.  

, les parts s’han compromès a consensuar la reforma de la ren-
da mínima d’inserció per adequar-la a la situació socioeconòmica actual. També han acordat el manteniment de 
les polítiques de protecció social per tal de lluitar contra els efectes de la crisi en els sectors més vulnerables de 
la població, especialment la infància i l’adolescència. Entre les mesures concretes, s’ha acordat augmentar el 
nombre de persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció fins a les 28.000 a finals del 2014, mitjançant 
l’augment de la partida pressupostària, l’establiment de mecanismes de detecció de situacions de pobresa i insu-
ficiència alimentària d’infants i la creació d’un fons per garantir la seva alimentació.   

197 Acord per al diàleg social permanent, signat el març del 2014 pel Govern de la Generalitat, UGT, CCOO, Foment del Treball Nacional, PI-
MEC i FEPIME. 
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5.3.3. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA I RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 

En aquest apartat s’analitzen els resultats de l’Estadística de distribució personal de la renda i de risc de pobresa 
de l’any 2012, la qual és una ampliació realitzada per l’Idescat de l’Enquesta de condicions de vida (ECV) de l’INE. 
Aquesta ampliació ofereix informació estadística per a l’àmbit de Catalunya sobre la població en risc de pobresa i 
la distribució personal de la renda, dades relatives a les privacions de les llars, així com l’indicador sobre risc de 
pobresa i exclusió social (AROPE). Pel que fa als resultats, la referència és l’any 2012, tot i que els ingressos i les 
prestacions socials es recullen amb referència a l’any anterior. 

Per tal de calcular les dades de l’Enquesta de condicions de vida 2012, l’INE ha utilitzat la població del Cens de 
població i habitatges 2011 i ha recalculat les dades del període 2004-2011 amb aquesta nova població. El cens 
és una operació que realitza l’INE cada deu anys, el qual ofereix, entre altres dades, informació actualitzada sobre 
les xifres de població, així com la seva estructura per edats i la composició de les llars. Aquesta informació és fo-
namental en les enquestes dirigides a les llars per elevar les dades obtingudes al conjunt de la població.  
L’Idescat ha realitzat l’ampliació dels resultats de l’ECV del 2012 per a Catalunya i ha recalculat les dades del 
2011 amb la mateixa base poblacional, amb la previsió d’una propera revisió de les dades del període 2004-
2010.  

És per això que enguany s’analitzen les dades de l’Estadística de distribució personal de la renda i de risc de po-
bresa de l’any 2012, així com la seva evolució respecte del 2011, sense fer referència a la sèrie històrica iniciada 
l’any 2004, atès que els resultats no són comparables. Tanmateix, sí que es fa referència a períodes més llargs 
en la presentació dels resultats d’informes d’organismes europeus i internacionals en l’àmbit del risc de pobresa i 
exclusió social i la distribució de la renda. 

5.3.3.1. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA     

L’any 2012, la renda mitjana anual de les llars catalanes se situa en els 25.787 euros, el 0,4% més que l’any an-
terior,198

En la distribució per intervals de renda, s’observa que el 12% de les llars catalanes ingressen fins a 9.000 euros 
nets anuals l’any 2012, i gairebé la mateixa proporció (el 12,5%) ingressa entre 9.000 i 14.000 euros a l’any. És 
a dir, aproximadament una de cada quatre llars catalanes ingressa menys de 14.000 euros nets l’any 2012. 
D’altra banda, el 23,2% de les llars catalanes se situen en el tram superior d’ingressos, que correspon a més de 
35.000 euros anuals. Respecte de l’any 2011, les llars que més disminueixen són les del tram de 9.001 a 
14.000 euros (en 45.600 llars), mentre que les que més augmenten són les del tram de 14.001 a 19.000 euros 
(en 72.300 llars).   

 i la renda mitjana per persona és de 10.185 euros, l’1,3% superior respecte de l’any anterior. L’any 
2012, les llars encapçalades per una dona registren nivells inferiors de renda a les que tenen un home com a 
persona de referència (el 7,1% inferiors a la renda mitjana), i les llars encapçalades per una persona de 65 anys i 
més són les que registren nivells de renda més baixos (el 15,3% inferiors a la renda mitjana). Segons la composi-
ció de la llar, les que tenen menys ingressos són les unipersonals i les monoparentals (el 43,7% i el 37,3% inferi-
ors a la renda mitjana, respectivament).     

TAULA V-88.  Llars per trams d’ingressos nets anuals. Catalunya, 2011-2012 

  2011 2012 

  Milers de llars % Milers de llars % 

Total 2.906,5 100,0 2.934,3 100,0 

Fins a 9.000 euros 351,8 12,1 352,5 12,0 

9.001-14.000 euros 412,7 14,2 367,1 12,5 

14.001-19.000 euros 437,4 15,0 509,7 17,4 

19.001-25.000 euros 446,7 15,4 413,8 14,1 

                                                           
198 Les dades sobre renda fan referència a l’any anterior al de realització de l’Enquesta. Per tant, en l’Enquesta del 2012 es pregunta pels in-
gressos percebuts l’any 2011, mentre que en l’Enquesta del 2011 es pregunta pels ingressos percebuts l’any 2010. Aquests ingressos es 
componen dels ingressos del treball per compte d’altri, beneficis/pèrdues del treball per compte propi, prestacions socials, rendes procedents 
d’esquemes privats de pensions no relacionats amb el treball, rendes del capital i de la propietat, transferències rebudes i pagades a altres 
llars, ingressos percebuts per menors i el resultat de la declaració de l’IRPF. No s’inclouen components no monetaris, excepte el cotxe 
d’empresa.    
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25.001-35.000 euros 578,6 19,9 610,9 20,8 

Més de 35.000 euros 679,3 23,4 680,3 23,2 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: Idescat. 

L’anàlisi de la distribució de la renda permet la construcció de determinats índexs sintètics, com són l’Índex de 
Gini199 i les ràtios S80/20 i S90/10.200

TAULA V-89.  Indicadors de distribució personal de la renda. Catalunya, 2011-2012 

 L’any 2012, el valor de l’índex de Gini a Catalunya és de 0,32. El valor de 
l’S80/20 l’any 2012 mostra que el 20 per cent de les llars amb el nivell econòmic més alt (quintil superior) acu-
mulen 6,51 vegades el que ingressen el 20 per cent de les llars més desafavorides (quintil inferior). El valor més 
elevat correspon a l’S90/10, que mostra que el 10 per cent de les llars més afavorides (decil superior) acumulen 
15,35 vegades el que ingressen el 10 per cent de les llars amb el nivell econòmic més baix (decil inferior). 
L’evolució dels tres indicadors respecte de l’any 2011 mostra un augment de la desigualtat, sobretot en relació 
als decils superior i inferior de la renda, és a dir, a favor del 10 per cent de la població amb el nivell econòmic més 
alt, atès que el valor de l’S90/10 s’ha incrementat en 4,22 punts. Per tant, la disminució dels ingressos ha afec-
tat més la franja de població ja de per sí més desafavorida, la qual cosa derivaria tant de l’allargament de les si-
tuacions d’atur, com de la desprotecció per part del sistema de protecció social de les situacions més vulnera-
bles.          

  Índex de Gini S80/20 S90/10 

2011 0,31 5,86 11,13 

2012 0,32 6,51 15,35 
Unitats: índexs. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

L’OCDE (2014) assenyala Espanya com el país en el qual s’han accentuat més les desigualtats en la renda durant 
la crisi. Entre els anys 2007 i 2010, el 10 per cent de la població més desafavorida ha vist caure els seus ingres-
sos en el 14% de mitjana anual, la caiguda més forta de l’OCDE, atès que la pèrdua mitjana d’ingressos de les 
llars de baixos ingressos de l’OCDE ha estat del 2 per cent anual. D’altra banda, els ingressos del 10 per cent de 
la població amb el nivell econòmic més alt a Espanya han disminuït l’1 per cent anual. En conseqüència, l’any 
2010 els ingressos del decil més ric a Espanya han arribat a ser 13 vegades més elevats que els del decil inferior, 
mentre que la mitjana de l’OCDE ha estat de 9,4 vegades.  

Segons aquesta organització, l’ampliació de la bretxa social a Espanya és conseqüència sobretot de la desocupa-
ció, però també del sistema de protecció social, mal preparat per afrontar una crisi d’ocupació, amb un fort in-
crement de l’atur de llarga durada. S’afirma que, en general, les transferències públiques no estan suficientment 
ben orientades cap als més necessitats, mentre que la part de la despesa social destinada a famílies amb més 
recursos és superior a la de la majoria dels altres països de la UE. Aquesta qüestió també ha estat posada de 
manifest pel Centre d’Investigació per a la Igualtat i la Integració Social (2012),201

L’IERMB (2013) assenyala que darrera d’aquest escenari podria haver-hi el fet que l’augment de l’atur ha afectat 
més en termes relatius els treballadors de categoria socioprofessional mitjana amb condicions estables, i això ha 
fet variar el perfil de les persones beneficiàries de les prestacions d’atur. A la vegada, les persones més desafavo-
rides moltes vegades ja han deixat de ser beneficiàries del sistema, com a conseqüència de l’allargament de la 
crisi i el consegüent esgotament del dret a rebre prestacions, així com de l’enduriment de les condicions d’accés 
a determinades prestacions.  

 des del qual s’afirma que les 
llars espanyoles amb més recursos han aconseguit augmentar el seu accés als diferents dispositius de protecció 
social, mentre que les llars més necessitades han mantingut pràcticament igual el seu nivell de cobertura (inclús 
amb un lleuger descens). Aquesta situació posaria en dubte l’eficàcia redistributiva del sistema de protecció soci-
al espanyol.  

                                                           
199 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). 
200 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’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.  
201 Primer informe sobre desigualdad, pobreza y exclusión social en Navarra: el impacto de la crisis 2007-2011. N. Laparra, B. Pérez, i C. Co-
rera, coord. Pamplona: Centre d’Investigació per a la Igualtat i la Integració Social (CIPARAIIS), 2012. 
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L’anàlisi de la distribució de la renda es completa amb l’estudi de les prestacions socials rebudes per les llars.202

L’any 2012, un total de 1.722.500 llars han rebut alguna prestació social (el 58,7% de les llars de Catalunya). 
Respecte de l’any 2011, les llars que reben alguna prestació han augmentat en 123.500, xifra que suposa el 
7,7% més que l’any anterior, i que denota un augment de les necessitats de les llars. De les 1.722.500 llars que 
han rebut alguna prestació l’any 2012, el 59,1% han estat beneficiàries de prestacions de vellesa i supervivència, 
el 28,4% de prestacions d’atur i el 27% han rebut altres subsidis o prestacions.  

 
Per prestació social s’entén tota transferència monetària per raons de vellesa, supervivència, desocupació, malal-
tia o invalidesa, així com els ajuts a la família, habitatges o estudis, entre d’altres.  

TAULA V-90.  Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya, 2011-2012 

  2011 2012 

Total llars (milers) 2.906,5 2.934,3 

Llars que reben prestacions (milers)  1.599,0 1.722,5 

Llars que reben prestacions (%)  55,0 58,7 

Reben prestacions de vellesa i supervivència (%) (1) 62,3 59,1 

Reben prestacions d'atur (%) (1) 28,4 28,4 

Reben altres subsidis o prestacions (%) (1) 28,0 27,0 
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: Idescat.  

5.3.3.2. RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 

L’indicador AROPE 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 incorpora dos aspectes addicionals al risc de pobresa relativa: la privació material i la intensitat del 
treball a la llar. En aquest sentit, es considera que una persona es troba en situació de risc de pobresa i exclusió 
social quan es troba almenys en alguna de les condicions següents: en risc de pobresa, en situació de privació 
material severa i vivint en una llar amb una intensitat del treball molt baixa.  

Es consideren en risc de pobresa les persones que tenen uns ingressos equivalents inferiors al 60 per cent de la 
renda mediana de la societat de referència. D’altra banda, es troben en situació de privació material severa (PMS) 
les persones que viuen en llars que declaren no poder permetre’s quatre dels nou ítems següents seleccionats a 
escala europea: pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics; mantenir la llar a una temperatura ade-
quada; assumir despeses imprevistes; menjar carn, pollastre o peix, almenys tres vegades per setmana; anar de 
vacances almenys una setmana a l’any; disposar d’aparell de televisor; disposar de rentadora; disposar de cotxe; i 
disposar de telèfon. Finalment, les persones que viuen en una llar amb 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.  

L’any 2012, el 24,9% de la població catalana es troba en situació de risc de pobresa i exclusió social, percentatge 
inferior a l’any anterior, en què la taxa AROPE es va situar en el 26,6%. La taxa se situa 3,3 punts per sota de la 
mitjana estatal (28,2%), lleugerament per sobre de la mitjana de la UE 28 (24,8%) i 1,8 punts per sobre de la mit-
jana de la UE 15 (23,1%).  

                                                           
202 Les dades sobre prestacions socials es recullen amb referència a l’any anterior al de realització de l’Enquesta, és a dir, en l’Enquesta de 
l’any 2012 es pregunta per les prestacions rebudes l’any 2011, mentre que en l’Enquesta de l’any 2011 es pregunta per les prestacions re-
budes l’any 2010.  
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GRÀFIC V-59.  Població en risc de pobresa i exclusió social. UE281, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
(1)Les dades d’Irlanda de l’any 2012 no estan disponibles. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

L’indicador AROPE combina tres components: el risc de pobresa, la privació material severa i la intensitat del tre-
ball molt baixa. El pes i l’evolució de cada component permet identificar quins són els aspectes 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 compo-
sició de l’indicador a Catalunya l’any 2012 (20,1%), seguit del factor sobre intensitat del treball a la llar (el 8,9% 
de la població viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa), i del factor sobre privació material severa 
(el 7,4% de la població viu en aquesta situació). Respecte de l’any 2011, s’observa un lleuger increment del com-
ponent sobre privació material severa, mentre que els altres dos factors experimenten una lleugera disminució. 
És a dir, si bé disminueix el risc de pobresa (indicador relatiu relacionat amb els ingressos), augmenta lleugera-
ment la percepció de la població de patir més privacions. No obstant això, el fet de disposar de dades compara-
bles de només dos anys no permet fer afirmacions massa categòriques.   

GRÀFIC V-60.  Evolució de la taxa AROPE. Catalunya, 2011-2012 

Evolució de la taxa AROPE. Catalunya, 2011-2012 

 

 

Evolució dels components de la taxa AROPE. Catalunya, 
2011-2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Unitats: percentatges. 
(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 i aplicat a la població 
de 0 a 59 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Les situacions més greus són les de les persones que es troben en les tres situacions a les quals fan referència 
els tres components de l’indicador sobre risc de pobresa i exclusió social: l’any 2012, el 2% de la població catala-
na es troba en aquesta situació. Així mateix, el 3,9% té problemes de pobresa relacionada amb els ingressos i, a 
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la vegada, una intensitat del treball molt baixa a la seva llar; a aquests percentatges cal sumar un 0,1% de la po-
blació que viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa i, a la vegada, manifesta situacions de privació 
material severa. D’altra banda, l’1,9% de la població es troba en risc de pobresa i, a la vegada, pateix privació ma-
terial severa. Respecte de l’any 2011, s’observa un augment de la població que es troba en les tres situacions (en 
0,6 punts), així com una disminució de les persones que experimenten només una de les tres situacions, en ma-
jor mesura pel que fa a la intensitat del treball molt baixa.  

FIGURA V-1.  Taxa AROPE. Interaccions entre subpoblacions. Catalunya, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Risc de pobresa 

Amb la finalitat de mesurar el risc de pobresa de la població d’un territori, s’estableix un llindar de renda per sota 
del qual una persona es troba en l’àmbit d’aquest risc. Aquest llindar s’estableix en el 60 per cent de la mediana 
dels ingressos i, per tant, depèn de la distribució de la renda en un territori. El risc de pobresa és per tant un indi-
cador relatiu. Considerant la distribució de la renda a Catalunya, el llindar de risc de pobresa es fixa en els 8.082  
euros nets anuals per persona l’any 2012 (el 0,8% més que l’any anterior), el qual situa el risc de pobresa de la 
població catalana en el 20,1% l’any 2012, quatre dècimes menys que l’any anterior (20,5%). Aquesta caiguda 
s’ha d’entendre en el context del caràcter relatiu de l’indicador i dels canvis metodològics de la mostra. Per poder 
copsar millor quines han estat les variacions en el nivell de benestar de la població en un període de crisi com 
l’actual, es pot utilitzar un llindar d’un any determinat (llindar fix), que permet realitzar una estimació no alterada 
per l’evolució de la distribució de la renda. En aquest sentit, si es pren en consideració el llindar de risc de pobre-
sa de l’any 2006, el resultat és que augmenta el nombre de persones que es troben en risc de pobresa (Sarasa, 
Porcel i Navarro-Navas, 2013).203

                                                           
203 L’impacte social de la crisi a l’AMB i a Catalunya. S. Sarasa, S. Porcel, i L. Navarro-Navas. Revista papers, núm. 56 (2013). Barcelona: 
IERMB.  
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GRÀFIC V-61.  Indicadors de risc de pobresa. Catalunya, 2001-2012 

Taxa de risc de pobresa. Catalunya, 2011-2012 

 

Llindar de risc de pobresa. Catalunya, 2011-2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Unitats: euros anuals. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Si s’analitza la intensitat de la pobresa, s’observa un increment important de la pobresa severa (estimada a partir 
d’un llindar de risc de pobresa del 40% de la mediana), la qual afecta al 10,6% de la població de Catalunya l’any 
2012, 1,5 punts més que l’any anterior. Aquesta realitat també pot ser explicada a partir de l’anàlisi de l’evolució 
de l’indicador sobre el nombre de llars sense cap ingrés, com a indicador indirecte de les situacions més severes 
de pobresa: aquest tipus de llars han augmentat el 66,6% des de l’inici de la crisi i han passat de les 59.600 de 
l’any 2007 a les 99.300 de l’any 2013.  

A continuació, es fa una anàlisi del risc de pobresa atenent diferents variables sociodemogràfiques. 

En primer lloc, les dones tenen una incidència lleugerament més elevada del risc de pobresa: el 20,6% s’hi veuen 
afectades l’any 2012, front al 19,5% dels homes. No obstant això, respecte de l’any 2011, el risc de pobresa en-
tre les dones ha baixat (en 1 punt), mentre que en el cas dels homes s’ha mantingut.    

D’altra banda, la desagregació per edats mostra que el risc de pobresa l’any 2012 afecta més els menors de 16 
anys, els quals tenen una taxa del 29,4%, igual que l’any anterior. En canvi, la població de 65 anys i més té una 
taxa de risc de pobresa del 10,4% l’any 2012, la qual s’ha reduït en 7,7 punts respecte de l’any 2011. El risc de 
pobresa de les persones que tenen de 16 a 64 anys ha augmentat en 1 punt en un any i se situa en el 20,1% 
l’any 2012.  
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TAULA V-91.  Taxa de risc de pobresa per edats. Catalunya, 2011-2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

S’observa, doncs, una taxa de pobresa infantil molt elevada en comparació sobretot a la de les persones grans i 
en relació amb la UE. Atenent les xifres d’Eurostat, Espanya té la taxa de pobresa infantil més elevada de la UE 
després de Romania. La taxa catalana és encara més elevada que la mitjana estatal. Aquests nivells de pobresa 
es manifesten, per exemple, en què 50.000 menors de 16 anys a Catalunya no es poden alimentar adequada-
ment a causa de les dificultats econòmiques dels seu pares (Informe del síndic sobre malnutrició infantil a Cata-
lunya, 2013). Aquestes situacions han fet que les beques menjador s’hagin convertit en una necessitat bàsica per 
a moltes famílies.204

Tanmateix la pobresa infantil no s’ha de relacionar només amb la situació present, sinó que també s’han de tenir 
en compte les seves conseqüències a llarg termini, atesos els importants costos socials que porta aparellada. En 
aquest sentit, són diverses les fonts que han posat de manifest que la situació econòmica i social de la població 
adulta segueix estant condicionada per les circumstàncies de la llar en la qual es va viure en la infància i 
l’adolescència.

   

205

                                                           
204 Per a més informació sobre les beques menjador, vegeu l’apartat 3 del capítol 5.  

 Així mateix, a més de l’impacte personal i social, la pobresa infantil porta aparellats uns costos 
econòmics elevats a llarg termini.        

205 Mòdul de l’ECV sobre transmissió intergeneracional de la pobresa. INE, 2011; Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social: indicadors 
socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu. (Monogràfic joves, núm. 3). ECAS, 2014. 
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GRÀFIC V-62.  Població de menys de 16 anys en risc de pobresa. UE 28, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Les dades d’Irlanda de l’any 2012 no estan disponibles. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i Idescat.  

Aquesta situació es relaciona amb l’estructura de la llar i amb els ingressos dels seus membres, els quals han 
tendit a disminuir per l’efecte de la crisi en el mercat de treball; no obstant això, també s’ha de posar en relació 
amb el nivell de desenvolupament que té l’atenció a la infància en el nostre sistema de protecció social, una 
atenció que es pot qualificar de dèbil i que només actua en els casos extrems, i més si es compara amb la que 
tenen altres col·lectius de població, com ara la gent gran. En aquest sentit, l’impacte de la protecció social en la 
reducció del risc de pobresa és més elevat en la població de 65 i més anys: la taxa de risc de pobresa d’aquest 
col·lectiu abans i després de transferències socials passa del 83,5% al 10,4%, la qual cosa posa de manifest la 
importància de les pensions de jubilació com a font d’ingressos d’aquest col·lectiu; en canvi, la taxa abans i des-
prés de transferències en el cas dels menors de 16 anys es redueix només en 8,3 punts. Respecte de l’any 2011, 
la distància entre les persones de 65 anys i més i la resta de la població ha crescut pel que fa a la incidència de 
les transferències socials en la reducció del risc de pobresa.    

A l’estudi d’Unicef sobre polítiques públiques per reduir la pobresa infantil a Espanya (2014),206

 

 es proposa la 
creació d’una política universal de transferència de 100 euros mensuals a totes les famílies amb menors depen-
dents de menys de 18 anys, en línia amb l’opció adoptada majoritàriament pels països europeus en aquesta ma-
tèria. Es calcula que l’aplicació d’aquest tipus de política reduiria la taxa de risc de pobresa infantil a Espanya en 
més del 18 per cent i la taxa de risc de pobresa adulta en el 7 per cent.  

                                                           
206 Polítiques públiques per reduir la pobresa infantil a Espanya: anàlisi d’impacte. O. Cantó i L. Ayala. Madrid: Unicef (Comitè Espanyol), 2014.  
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GRÀFIC V-63.  Taxa de risc de pobresa abans i després de transferències socials per edats. Catalunya 2012    

 
Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Abans s’ha comentat que la composició de la llar és un factor relacionat amb el risc de pobresa infantil. En aquest 
sentit, l’any 2012, el 61,6% del total de persones que viuen en llars formades per dues persones adultes amb 
tres o més fills dependents es troben en risc de pobresa; aquest percentatge és del 45,7% en el cas de les llars 
formades per una persones adulta amb un o més fills dependents (encapçalades majoritàriament per una dona). 
En aquest darrer cas, la incidència del risc de pobresa ha augmentat en 16,5 punts respecte de l’any 2011.   

Una altra variable que afecta el risc de pobresa és la relació amb l’activitat econòmica, la qual no s’actualitza des 
de l’any 2010 en l’àmbit de Catalunya. Si s’analitzen les dades corresponents a la mitjana estatal amb relació a 
aquestes variables, s’observa que el 40,3% de les persones aturades i el 13,4% de les ocupades estan en risc de 
pobresa l’any 2012. El percentatge de persones aturades en aquesta situació s’ha incrementat en 3,9 punts res-
pecte de l’any 2011 i en 9 punts respecte del 2008; pel que fa al risc de pobresa de les persones ocupades, s’ha 
incrementat en 1,5 punts entre els anys 2008 i 2012.   

Sí que es disposa de dades en l’àmbit de Catalunya sobre la taxa de risc de pobresa en el treball,207

En relació amb el risc de pobresa en el treball, en l’estudi de la Comissió Europea sobre l’evolució de l’ocupació i 
de la situació social a Europa 2013 es mostra com el fet d’aconseguir un lloc de treball pot ajudar les persones a 
sortir de la pobresa, però només en la meitat dels casos (mitjana de la UE) i en el 35% dels casos (Espanya), atès 
que això depèn en gran mesura del tipus de lloc de treball del qual es tracti, així com de la composició de la llar i 
de la situació del cònjuge en el mercat de treball. Aquesta situació posa de manifest que una possible recupera-
ció econòmica pot no portar aparellat un increment dels nivells de benestar d’abans de la crisi. En aquest sentit, 
la Comissió posa un èmfasi especial en la creació de llocs de treball de qualitat, amb la finalitat no només de re-
duir l’atur, sinó també la pobresa.  

 que l’any 
2012 se situa en l’11,7%, un percentatge inferior al de la mitjana estatal (12,3%) i superior al de la mitjana de la 
UE (9,1%). A Catalunya es registren valors més elevats d’aquest indicador en el cas dels homes (12,4%) que en el 
de les dones (11%). Respecte de l’any 2011, la taxa de risc de pobresa en el treball augmenta en un punt.      

D’altra banda, el risc de pobresa es pot analitzar atenent altres característiques de la població, com ara el nivell 
formatiu i la nacionalitat. Així, el 25,1% de la població que ha assolit un nivell educatiu equivalent a l’educació 
primària o inferior es troba en risc de pobresa, mentre que aquest percentatge es redueix al 8,3% quan el nivell 
assolit és l’educació superior. Atenent la nacionalitat, les persones que no tenen la nacionalitat espanyola tenen 
una incidència del risc de pobresa del 50,1%, mentre que la incidència és del 13% per a les persones de naciona-
litat espanyola. Respecte de l’any 2011, les diferències en la incidència del risc de pobresa en funció de la nacio-
                                                           
207 La taxa de risc de pobresa en el treball és un indicador que mostra la proporció de persones que van treballar almenys set mesos durant 
l’any de referència de la renda (l’any anterior a la data de l’Enquesta) i tenen una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de 
pobresa. 
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nalitat s’han accentuat, atès que en el cas dels no nacionals aquest risc ha augmentat en 8,2 punts, mentre que 
en el cas dels nacionals ha disminuït en 2,3 punts.     

GRÀFIC V-64.  Característiques de la població en risc de pobresa. Catalunya, 2012  

Taxa de risc de pobresa per composició de la llar. Catalunya, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Taxa de risc de pobresa per nivell de formació1. Cata-
lunya, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Població de 16 anys i més. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
 

Taxa de risc de pobresa per nacionalitat1. Catalunya, 
2012 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Població de 16 anys i més.  
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Privació material severa 

L’any 2012, gairebé una de cada tres llars manifesta arribar a final de mes amb dificultat (el 31,6%), la qual cosa 
representa un augment de 8,2 punts percentuals respecte de l’any 2011, en què aquest percentatge era del 
23,4%. En els casos en què la persona de referència és de nacionalitat estrangera el percentatge arriba fins al 
57%, i quan la persona de referència és separada o divorciada, fins al 45,3%.  

Aquesta dificultat per arribar a final de mes es manifesta en l’existència de privacions a les llars. L’any 2012, el 
7,4% de la població catalana es troba en situació de privació material severa (un dels tres components de la taxa 
AROPE), percentatge dues dècimes superior al registrat l’any 2011. 

L’any 2012, s’observa que un percentatge important de la població catalana pateix restriccions en algun dels nou 
ítems que conformen l’indicador sobre privació material severa. Així, el 40,6% de llars no té capacitat per fer-se 
càrrec de despeses imprevistes i el 40,9% no es pot permetre fer vacances mínim una setmana a l’any. També 
cal fer referència al percentatge de llars que tenen retards en els pagaments relacionats amb l’habitatge l’any 
2012 (el 10,4%), així com a la proporció de llars que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adient 
l’any 2012 (el 10,9%), les quals han augmentat respecte de l’any 2011, i constitueixen una mesura indirecta de 
la pobresa energètica.  
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TAULA V-92.  Llars  afectades pels ítems de l’indicador de privació material severa. Catalunya, 2011-2012 

  2011 2012 2011-2012 

No té capacitat per fer-se càrrec de despeses imprevistes 35,0 40,6 5,6 

No pot fer vacances mínim una setmana a l'any  31,2 40,9 9,7 

No pot menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies 5,8 3,1 -2,7 

No pot mantenir l'habitatge a temperatura adequada 7,6 10,9 3,3 

Té retards en els pagaments relacionats amb l'habitatge  5,4 10,4 5,0 

No disposa de telèfon 4,7 0,8 -3,9 

No disposa de televisió 1,0 1,2 0,2 

No disposa de rentadora 1,1 1,5 0,4 

No disposa de cotxe 28,0 25,8 -2,2 
Unitats: percentatges i punts percentuals.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i de l’INE. 

REQUADRE  La pobresa energètica 

La pobresa energètica es pot definir com la situació que pateixen les llars que no poden pagar una quantitat de 
serveis de l’energia suficient per satisfer les seves necessitats domèstiques i/o quan es veuen obligades a des-
tinar una part excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica de l’habitatge (Tirado et al., 2012, ci-
tat a Sarasa et al., 2013). 

La pobresa energètica ha pres rellevància darrerament en el debat social i polític, atès que està relacionada 
amb l’estat de salut, sobretot de la població més vulnerable.  

El darrer estudi de referència sobre aquests qüestió d’àmbit estatal és el que ha elaborat l’Associació de Cièn-
cies Ambientals (ACA),208

En l’estudi s’atribueix aquest increment sobretot a dos fenòmens paral·lels: mentre que els ingressos es reduei-
xen per efecte de la crisi, el preu de l’energia augmenta; en conseqüència, les llars han de dedicar-li un percen-
tatge cada vegada més elevat dels seus ingressos. Si s’utilitza l’indicador de l’ECV sobre llars que no poden 
mantenir el seu habitatge a temperatura adequada (dada harmonitzada), s’observa que Espanya és el quart pa-
ís dins de la UE amb un nombre més elevat de persones afectades, després d’Itàlia, el Regne Unit i Polònia.   

 el qual fa servir la metodologia instaurada pel Regne Unit al respecte, segons la qual 
es considera que una persona està en situació de pobresa energètica quan destina més del 10 per cent dels 
seus ingressos a la despesa energètica. Així, es conclou que el nombre de persones que poden estar en risc de 
pobresa energètica a Espanya ha augmentat en dos milions en dos anys (el percentatge de llars afectades ha 
pujat fins al 16,6% l’any 2012, front al 12,4% registrat l’any 2010).  

En l’estudi també es constata que les comunitats autònomes més afectades per la pobresa energètica, entre 
les que es troba Catalunya, no són precisament les més fredes. Aquest fet s’explica perquè la majoria de les 
zones més afectades són les que registren un atur més elevat i uns salaris més baixos; però hi ha una altra raó 
de pes: la qualitat de l’edificació i l’equipament dels habitatges. Aquest factor és el tercer que citen els experts 
com a causa de la pobresa energètica, juntament amb la baixada dels ingressos i l’augment del preu de 
l’energia.  

El bonus social és l’única mesura que existeix a escala estatal per mitigar la pobresa energètica: es congela el 
preu de la llum amb l’import de juliol del 2009 i s’ofereix a les persones beneficiàries al voltant del 25% de 
descompte sobre la tarifa regulada. S’hi poden acollir quatre col·lectius: els clients domèstics amb potència 
contractada inferior a 3kw, els pensionistes amb prestacions mínimes, les famílies nombroses i les llars en les 
quals tots els seus integrants estan a l’atur. En el marc de la reforma del sector elèctric aprovada el desembre 
del 2013 es mantenen els quatre col·lectius beneficiaris, però en el cas de la potència contractada inferior a 
3kw, s’imposen també uns límits màxims de renda.  

Tanmateix, la pobresa energètica no és exclusiva d’Espanya. El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE),209

                                                           
208 Pobresa energètica a Espanya: anàlisi de tendències. J.L. López, coord. Madrid: Associació de Ciències Ambientals (ACA), 2014.  

 
calcula que 50 milions de persones a Europa es troben en situació de pobresa energètica. Constata que només 

209 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu. Per una acció europea coordinada per prevenir i combatre la pobresa energètica. Brus-
sel·les, 18.09.2013.  
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quatre països de la UE (França, Eslovàquia, Regne Unit i Irlanda) disposen d’una definició per començar a abor-
dar el problema i, per això, proposa crear un observatori europeu per tal de conèixer l’abast de la pobresa ener-
gètica. A més, proposa crear un fons de solidaritat europea i potenciar l’eficiència energètica dels edificis com 
una forma de lluitar contra aquest tipus de pobresa. 

En l’àmbit de Catalunya, la qüestió de la pobresa energètica ha estat posada de manifest en diferents estudis 
publicats per l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya o la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social. L’Informe del síndic sobre la pobresa energètica a Catalunya (octubre del 2013) assenyala que la lluita 
contra la pobresa energètica ha de ser una nova prioritat social i estableix una sèrie de propostes al respecte, 
entre les quals es troba l’establiment d’una treva hivernal. 

El Govern de la Generalitat ha abordat aquest fenomen mitjançant el Decret llei 6/2013, de 23 de desembre, 
amb el qual s’impedeix la interrupció del subministrament energètic a les persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica durant els mesos d’hivern (de novembre a març). El deute acumulat s’ajorna en les condicions 
acordades entre la persona usuària i l’empresa subministradora. El Decret llei estableix que estan en situació 
de vulnerabilitat econòmica aquelles persones que formen part d’una unitat familiar o convivencial amb uns in-
gressos totals iguals o inferiors a l’Indicador de renda de suficiència (IRSC), incrementat en un 30% a partir del 
tercer membre, que declarin no tenir possibilitat de reduir en la despesa de béns i serveis i que tinguin contrac-
tada la tarifa social.  

Així mateix, la Junta d’Andalusia ha anunciat una iniciativa consistent en garantir un mínim de llum i aigua a les 
persones en risc d’exclusió. En l’àmbit estatal, s’ha presentat al Congrés una moció (Izquierda Plural), dues 
proposicions no de llei (Izquierda Plural i Grup Mixt) i una proposició de llei (PSOE) amb mesures per mitigar la 
incidència de la pobresa energètica, encara que totes han estat rebutjades per la majoria parlamentària. 

Intensitat del treball a la llar 

L’any 2012, el 8,9% de la població catalana viu en llars amb una intensitat del treball molt baixa, percentatge du-
es dècimes inferior al registrat l’any 2011 (el 9,1%). Aquest component és el segon en importància en la taxa 
AROPE, després del risc de pobresa.  

L’efecte que la crisi ha tingut en l’ocupació a Catalunya també es reflecteix en l’indicador sobre les llars en les 
quals totes les persones en edat activa estan aturades, l’evolució del qual al llarg del període de crisi mostra que 
de les 49.500 llars en aquesta situació l’any 2007 s’ha passat a les 248.200 de l’any 2012. Al llarg d’aquest pe-
ríode l’augment d’aquest indicador ha estat ininterromput, encara que les pujades més importants es produeixen 
en els primers anys, amb un màxim d’increment interanual del 111,6% registrat l’any 2009. La proporció 
d’aquestes llars respecte del total de llars amb un actiu i més ha passat del 2,4% (2007) al 12% (2012).      

També s’han incrementat les llars en les quals almenys alguna de les persones en edat activa està aturada: de 
les 225.600 llars que l’any 2007 es trobaven en aquesta situació s’ha passat a les 667.400 registrades l’any 
2012. La situació de vulnerabilitat d’aquestes llars s’agreuja quan l’atur afecta la persona sustentadora principal, 
la qual s’ha vist afectada de manera considerable per la pèrdua d’ocupació en la crisi actual. En aquest sentit, el 
nombre de llars amb la persona sustentadora principal a l’atur ha passat de les 83.000 a les 322.700 entre els 
anys 2007 i 2012, un augment superior al registrat en el cas de les llars amb alguna persona aturada entre les 
persones en edat activa.  

La pèrdua del lloc de treball d’algun dels membres de la llar, sobretot si es tracta de la persona sustentadora 
principal, reconfigura la relació amb l’activitat de la resta de membres de la llar. A més, l’aspecte més rellevant 
que es pot intuir d’aquests resultats és la pèrdua, en termes generals, del pes dels homes com a sustentadors 
principals de la llar amb l’arribada de la crisi. En aquest sentit, la proporció de persones en parella en què la dona 
és la potencial sustentadora principal s’ha incrementat del 5,6% a l’11,5% a Catalunya entre els anys 2006 i 
2011 (Sarasa, Porcel i Navarro-Varas, 2013).   

D’altra banda, durant el mateix període, les llars en les quals tots els actius estan ocupats han passat 
d’1.821.200 l’any 2007 a 1.394.600 l’any 2012: la proporció d’aquestes llars respecte del total de llars amb un 
actiu i més ha passat del 89% al 67,6% durant aquest període.     

L’evolució d’aquests indicadors, que proporcionen informació sobre l’impacte de l’atur a les llars, poden denotar 
l’augment de les situacions de risc de pobresa i exclusió social i està relacionada amb l’increment del risc de po-
bresa infantil. En aquest sentit, l’indicador sobre la població de 0 a 17 anys que viu en llars sense ocupació a Ca-
talunya l’any 2012 se situa en el 16,6% (l’any 2011, aquest percentatge era del 12,9%). 
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GRÀFIC V-65.  Evolució de les llars amb un actiu i més. Catalunya, 2007-2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

5.3.4. RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

La renda mínima d’inserció (RMI) és una prestació destinada a les persones amb greus dificultats econòmiques i 
socials amb el propòsit d’atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients 
per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de ser-
veis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d’adults.   

L’RMI es gestiona mitjançant la Comissió Interdepartamental, que actua com a òrgan de direcció i coordina les 
funcions del Departament d’Empresa i Ocupació, del Departament de Benestar Social i Família i del Departament 
d’Ensenyament. L’any 2012, l’òrgan tècnic administratiu de la Comissió Interdepartamental de l’RMI canvia la se-
va adscripció orgànica i passa a dependre del Departament d’Empresa i Ocupació.210

L’any 2013 es tanca amb 24.988 expedients vigents (el 31 de desembre), un total de 1.865 expedients més que 
els vigents el 31 de desembre del 2012, que suposa un augment del 8,1%. Aquest augment s’ha materialitzat 
sobretot a finals d’any, entre els mesos de novembre i desembre, i pot ser conseqüència de l’aprovació 
d’expedients que estaven en tramitació i que reunien els requisits per a l’accés a la prestació.  

   

Tal com s’observa al gràfic següent, l’any 2013 es trenca amb dos anys de caiguda del nombre d’expedients de 
l’RMI, un descens especialment important l’any 2011, en el qual es va procedir a reformar la prestació, amb la 
restricció dels seus criteris d’accés.211 L’any 2012 s’eliminava el caràcter universal i garantit de l’RMI i s’establia 
que la seva concessió quedava supeditada a les disponibilitats pressupostàries.212

                                                           
210 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. 

 Les reformes trencaven amb 
una tendència a l’augment en el nombre d’expedients vigents de la prestació, que havia assolit el seu màxim l’any 
2010, amb 30.284 expedients vigents, com a conseqüència de la crisi i de l’increment de les situacions de vulne-
rabilitat lligades a l’atur de llarga durada, que provoca que s’esgotin prestacions i subsidis d’atur i que s’accedeixi 
a l’RMI com a darrer esglaó del sistema.  

211 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). 
212 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. DOGC núm. 6094, de 23.03.2012. 
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GRÀFIC V-66.  Expedients vigents de l’RMI. Catalunya, 2008-2013 

Nombre d’expedients vigents de l’RMI. Catalunya, 
2008-2013 

 

Evolució dels expedients vigents de l’RMI. Catalunya, 
2008-2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció.  

Amb relació a l’antiguitat dels expedients en el programa, a la taula següent es mostra quina és la distribució dels 
expedients vigents el 31 de desembre del 2013 segons l’any en què es van tramitar, així com l’evolució d’aquesta 
distribució respecte del 31 de desembre del 2012. S’observa que la majoria dels expedients que estan vigents el 
31 de desembre del 2013 (el 81,6%) tenen fins a cinc anys d’antiguitat en el programa, és a dir, es van tramitar 
entre els anys 2009 i 2013. D’aquests expedients, el nombre més elevat es va tramitar l’any 2010, que és l’any 
en què precisament es van flexibilitzar els requisits d’accés a l’RMI, per tal de donar cobertura a les noves situa-
cions de vulnerabilitat creades per la crisi econòmica. L’any 2011 també és un any en què es tramiten un nombre 
important d’expedients i és també l’any en què es reforma la prestació i es restringeixen els criteris d’accés; com 
a conseqüència, els anys 2012 i 2013 es tramiten menys expedients que els anys anteriors.  

Si es compara la situació del 31 de desembre del 2013 amb la de l’any anterior, s’observa que les dades diferei-
xen en relació amb els expedients tramitats l’any 2012, la qual cosa pot ser deguda a la resolució al llarg de l’any 
2013 d’expedients la tramitació dels quals s’havia iniciat l’any anterior i que, per qüestions de disponibilitat pres-
supostària, no havien pogut entrar en la nòmina del programa. Al llarg de l’any 2013, es recupera el ritme de tra-
mitació d’expedients que s’havia alentit l’any anterior, de manera que el nombre d’expedients vigents a 31 de de-
sembre del 2013 (24.988) és superior al de l’any anterior, després de dos anys consecutius de baixades.213

TAULA V-93.  Expedients vigents segons el seu any de tramitació. Catalunya, 2012 i 2013 (1) 

     

  20121 20131 

  Expedients Percentatges Expedients Percentatges 

1990-1995 161 0,7 115 0,5 

1996-2000 639 2,8 493 2,0 

2001-2005 1.803 7,8 1.462 5,9 

2006 561 2,4 452 1,8 

2007 783 3,4 654 2,6 

2008 1.548 6,7 1.420 5,7 

2009 4.984 21,6 4.749 19,0 

2010 6.694 28,9 6.265 25,1 

2011 5.569 24,1 4.954 19,8 

                                                           
213 En la compareixença de presentació al Parlament del Projecte de llei dels pressupostos del Departament d’Empresa i Ocupació per a l’any 
2014, celebrada el dia 02.12.2013, el conseller explica que el Govern ha destinat una aportació complementària als pressupostos inicials de 
l’any 2013 per cobrir tots els expedients que estaven valorats favorablement i que estaven pendents de disponibilitat pressupostària.   
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2012 381 1,6 2.120 8,5 

2013 ... ... 2.304 9,2 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1) Expedients vigents a 31 de desembre. 
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 24.988 expedients regis-
trats el 31 de desembre del 2013, hi ha 22.288 que corresponen a persones titulars que només han tingut un 
expedient, i els altres 2.700 corresponen a persones titulars que ho han estat de més d’un expedient vigent. Per 
tant, la recidiva de l’RMI a 31 de desembre del 2013 es quantifica en el 10,8% dels expedients vigents. 

Amb relació a la quantia de la prestació, la prestació de l’RMI consta d’una quantia bàsica, que s’incrementa se-
gons el nombre de membres de la unitat familiar. En determinades situacions familiars i/o laborals, s’afegeixen a 
la prestació uns ajuts complementaris: per fill o filla menor de 16 anys, per fill o filla amb discapacitat, per família 
monoparental, per persona sola i per hospitalització. Ni la quantia bàsica (423,72 euros mensuals) ni els com-
plements s’han revalorat l’any 2013. La quantia mínima de la prestació no pot ser inferior al 25 per cent de la 
quantia bàsica (105,93 euros mensuals l’any 2013), després de deduir, si escau, els ingressos que la unitat fami-
liar rebi d’altres fonts. La quantia màxima de la prestació, incloent-hi la quantia bàsica i els complements, no pot 
ser superior al salari mínim interprofessional (645,30 euros l’any 2013).   

Considerant l’anterior, la quantia mitjana de l’RMI corresponent a l’any 2013 és de 475 euros mensuals, que su-
posa un augment del 5,3% respecte de l’any 2012, en què la quantia mitjana va ser de 451 euros mensuals.   

GRÀFIC V-67.  Imports de l’RMI. Catalunya, 2008-2013 

Imports mensuals de l’RMI segons els membres de la 
unitat familiar. Catalunya, 2013 

Membres unitat familiar Prestació mensual  

Un 423,7 

Dos 479,0 

Tres 534,3 

Quatre 589,6 

Cinc  625,2 

A partir de sis  645,3 
Unitats: euros.  
Font: elaboració pròpia. 

Imports mitjans mensuals de l’RMI. Catalunya, 2008-
2013 

 
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 2013.  

Pel que fa les persones titulars (persona a favor de la qual s’aprova l’RMI), les dones continuen sent majoria (el 
55,6%), si bé els homes titulars han augmentat el seu pes respecte del total en els últims anys. Les dones estan 
més presents en la franges d’edat més joves (suposen el 68% i el 69,3% de les persones titulars de 26 a 35 anys 
i de fins a 25 anys, respectivament); d’altra banda, els homes són majoritaris en la franja d’edat de 46 a 59 anys i 
suposen el 49% de les persones titulars de 60 anys i més.  

Si es té en compte la distribució per edats de les persones titulars, s’observa que el grup més nombrós és el de la 
franja d’edat de 36 a 45 anys, que suposa el 37% dels titulars, i que entre els 36 i els 59 anys es concentra el 
68,4% de les persones titulars.  

D’altra banda, el 40,9% de les persones titulars de l’RMI tenen la nacionalitat estrangera, que equival a 10.232 
persones d’un total de 24.988. El nombre més elevat dels titulars estrangers tenen entre 36 i 45 anys (el 42,6%); 
en aquesta franja d’edat, suposen el 47,2% del total de titulars (entre nacionals i estrangers). En general, el perfil 
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dels titulars estrangers és més jove que el dels titulars de nacionalitat espanyola. D’altra banda, el 52,8% de les 
persones de nacionalitat estrangera que són titulars de la renda mínima són homes, mentre que la majoria és 
femenina en el cas de la totalitat dels titulars. Si s’analitza el total d’homes titulars, els homes estrangers supo-
sen la majoria dels titulars de fins a 25 anys i d’entre 26 i 45 anys; en el cas concret de la franja d’edat de fins a 
25 anys, suposen el 64% dels titulars. 

Pel que fa a la tipologia familiar de les persones titulars de la prestació, les persones soles segueixen sent la tipo-
logia més nombrosa (suposen el 36,6% del total), seguides de prop pels nuclis familiars (el 35,9%), de les famílies 
monoparentals (el 25,9%) i de les persones soles amb nucli de convivència, que suposen només l’1,7 del total 
(418 persones titulars). Respecte de l’any 2012, el tipus de família que més ha augmentat ha estat el nucli fami-
liar, i la única tipologia familiar que ha disminuït ha estat la persona sola amb nucli de convivència. D’altra banda, 
la majoria dels fills/filles a càrrec de titulars de la prestació (18.765 menors) viuen en nuclis familiars i 9.293 
menors viuen en famílies monoparentals. Els nuclis familiars perceptors de l’RMI més nombrosos són els que te-
nen dos fills a càrrec, seguits dels que en tenen tres; les famílies monoparentals perceptores de la prestació més 
nombroses són les que tenen un  fill/filla al seu càrrec (el 32,4%). 

GRÀFIC V-68.  Perfil de les persones titulars de l’RMI. Catalunya, 2013    

Persones titulars de l’RMI per sexe. Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció.  
 

Persones titulars de l’RMI per edat. Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

Persones titulars de l’RMI per nacionalitat. Catalunya, 
2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 
 

Persones titulars de l’RMI per tipologia familiar. Catalu-
nya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

D’altra banda, l’any 2013 s’han registrat un total de 32.503 persones beneficiàries de l’RMI, és a dir, de perso-
nes que estan a càrrec del titular i que formen part del Programa de l’RMI com a membres de la unitat familiar. El 
52% de les persones beneficiàries són homes. L’any 2013, el total de persones perceptores de l’RMI, entre titu-
lars i beneficiàries, és de 57.491, el 9,5% més respecte de l’any 2012 (4.974 persones més).    
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La majoria de les persones beneficiàries tenen fins a 25 anys (el 70%), atesos els nuclis familiars i les famílies 
monoparentals que reben la prestació. Així mateix, de les 32.503 persones beneficiàries, 24.112 (el 74,2%) te-
nen la nacionalitat estrangera, de la qual cosa es deriva que les persones titulars estrangeres tenen més perso-
nes al seu càrrec. 

Finalment, pel que fa al tipus de problemàtiques citades en les sol·licituds de l’RMI pels titulars de la prestació 
l’any 2013, s’observa que la problemàtica que s’al·lega en més ocasions és la laboral, és a dir, la manca de feina, 
la qual se cita en el 29,5% dels casos (en concret, en 7.359 sol·licituds). No obstant això, s’ha de tenir en compte 
que des de la reforma de la prestació efectuada l’any 2011, el motiu laboral no es pot al·legar per sí sol per tal de 
sol·licitar l’RMI, si no va acompanyat d’una altra problemàtica afegida. En segon lloc, la monoparentalitat ha estat 
citada en 3.874 ocasions i la salut en 2.123 ocasions. Altres motius al·legats han estat la immigració (en 1.930 
ocasions), una situació multiproblemàtica (1.488 vegades), la situació de persona sola (1.082 vegades) i els tras-
torns mentals (en 1.003 ocasions).   

5.4. FINANÇAMENT DE LA PROTECCIÓ SOCIAL 

La despesa en protecció social de Catalunya va representar el 21,4% del PIB l’any 2011, sense canvis respecte 
de l’any 2010. La partida amb més recursos va ser la de vellesa, que representava el 35% del total de la despesa 
en protecció social, seguida de la salut (26,4%) i la desocupació (15,3%). La despesa en vellesa creix 1,4 punts 
percentuals entre 2010 i 2011, mentre que les de salut i desocupació disminueixen 0,4 i 0,8 punts percentuals, 
respectivament. La despesa en família destaca perquè disminueix 0,5 punts percentuals. 

La despesa en protecció social de Catalunya respecte del PIB és 4,7 punts percentuals inferior a la d’Espanya 
(26,1%) sent les despeses principals en protecció social les mateixes a Catalunya que a Espanya: vellesa, salut i 
desocupació. Les partides de vellesa i desocupació tenen un pes en el total de la despesa superior al que tenen a 
Espanya (0,8 i 1 punts percentuals, respectivament) mentre que les partides que tenen una despesa en protecció 
social a Catalunya inferior a la d’Espanya són les de família (1 punt percentual menys sobre el total de la despesa 
en protecció social), viduïtat (-0,9 punts percentuals), salut (-0,5 punts percentuals), costos administratius (-0,5 
punts percentuals) i habitatge (-0,2 punts percentuals). La partida d’exclusió social destaca perquè és la que té a 
Catalunya un pes més elevat respecte del que té a Espanya (1,1 punts percentuals). En termes d’evolució 2010-
2011, sobresurt que a Catalunya disminueixi el pes de la despesa en desocupació sobre el total de la despesa en 
protecció social (-0,8 punts percentuals) i que a Espanya augmenti (0,6 punts percentuals). 

En relació amb la UE-28, Catalunya presenta un percentatge de despesa en protecció social sobre el PIB de 7,6 
punts percentuals menys. Les partides que tenen un pes inferior respecte del total de la despesa en protecció so-
cial a Catalunya en comparació amb les de la UE-28 són les de família (3,3 punts percentuals inferior), vellesa (-
3,2 punts percentuals), salut (-1,9 punts percentuals), costos administratius (-1,8 punts percentuals), habitatge (-
1,3 punts percentuals), altres partides (-0,8 punts percentuals) i discapacitat (-0,3 punts percentuals). En canvi, 
Catalunya presenta partides amb un pes més elevat respecte de la UE-28: desocupació (9,9 punts percentuals) i 
viduïtat (2,3 punts percentuals), les més destacades. Per això, les principals partides de despesa en protecció so-
cial a la UE-28 són les de vellesa i salut, igual que a Catalunya, però desapareix de la tercera posició la de deso-
cupació, lloc que ocupa la despesa en família (7,7% de la despesa total), seguida de la discapacitat (7,4%). 

TAULA V-94.  Despesa en protecció social en percentatge del PIB i distribució. Catalunya, Espanya i UE-28, 
2010-2011 

  

Catalunya Espanya UE-28 

2010 2011 2010-11 2010 2011 2010-11 2010 2011 2010-11 

Percentatge del PIB 21,4 21,4 0,0 25,8 26,1 0,3 29,3 29,0 -0,3 

  2010 2011 2010-11 2010 2011 2010-11 2010 2011 2010-11 

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

Vellesa 33,6 35,0 1,4 33,3 34,3 1,0 37,8 38,3 0,5 

Salut 26,8 26,4 -0,4 27,8 26,9 -1,0 28,2 28,2 0,0 

Desocupació 16,1 15,3 -0,8 13,8 14,3 0,6 5,8 5,4 -0,4 

Viduïtat 7,8 7,9 0,1 8,7 8,8 0,1 5,7 5,6 0,0 

Discapacitat 7,0 7,1 0,1 6,9 6,9 0,0 7,4 7,4 0,0 
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Família 4,8 4,3 -0,5 5,9 5,3 -0,6 7,7 7,7 -0,1 

Exclusió social 1,8 1,9 0,2 0,9 0,8 -0,1 1,5 1,5 0,0 

Costos administratius 1,3 1,2 0,0 1,9 1,8 -0,1 3,1 3,0 0,0 

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

Altres partides 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 

Si ens fixem ara en la despesa en protecció i promoció social de l’Estat constatem que és de 172.250 milions 
d’euros l’any 2013, el 2,4% superior a la de l’any 2012, augment que no aconsegueix contrarestar la forta caigu-
da que va patir aquesta despesa entre els anys 2011 i 2012.  La despesa en protecció i promoció social se situa 
en el 49,9% del pressupost total (4,1 punts percentuals per sota de l’any 2012) i en el 16,8% del PIB (0,5 punts 
percentuals més que l’any 2012). 

La partida de protecció i promoció social amb més pressupost és la de pensions, que representa el 70,6% del to-
tal i creix 1,7 punts percentuals, seguida de la desocupació (15,7% del pressupost i disminueix 1,4 punts percen-
tuals) i de les altres prestacions econòmiques (6,9% del pressupost i 0,2 punts percentuals menys). 

TAULA V-95.  Despesa en protecció i promoció social en els pressupostos generals de l’Estat, 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 2012-13 

1. Total pressupostos generals de l'Estat 350.696 315.991 311.777 345.446 10,8 

2. Protecció i promoció social 172.009 175.079 168.249 172.250 2,4 

Percentatge sobre total pressupostos 49,0 55,4 54,0 49,9 -4,1 

Percentatge sobre el PIB 16,5 16,7 16,3 16,8 0,5 

  2010 2011 2012 2013 2012-13 

Protecció i promoció social (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Pensions 63,0 64,1 68,8 70,6 1,7 

Desocupació 18,0 17,4 17,1 15,7 -1,4 

Altres prestacions econòmiques 8,4 7,8 7,1 6,9 -0,2 

Foment de l'ocupació 4,5 4,2 3,4 2,2 -1,2 

Gestió de la Seguretat Social 3,7 4,4 1,7 2,6 0,9 

Serveis socials 1,6 1,4 1,3 1,7 0,4 

Accés a l'habitatge 0,9 0,7 0,5 0,4 0,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

5.4.1. EL PRESSUPOST DE LA SEGURETAT SOCIAL 

El pressupost de la Seguretat Social és de 128.232 milions d’euros, el 6,2% més alt que el de l’any 2012. En 
l’apartat d’ingressos, les cotitzacions socials representen el 82,6% del total i disminueixen la seva participació 5,5 
punts percentuals respecte del 2012. La partida que guanya més importància en termes relatius és la de transfe-
rències corrents, que passa de 7,4% al 12,2% de tots els ingressos pressupostats. En el capítol de despeses, la 
partida amb més recursos és la de pensions contributives, que representa el 82,9% del total i disminueix 1,5 
punts percentuals respecte de l’any 2012. 

La disponibilitat d’informació referent a la liquidació d’ingressos i despeses del pressupost de la Seguretat Social 
arriba a l’exercici del 2012. Es constata una millora del saldo entre els ingressos i les despeses liquidades, que 
passa d’un dèficit de 2.628,8 milions d’euros l’any 2011 a un superàvit de 1.039,9 milions d’euros l’any 2012. 
Aquesta millora es produeix a conseqüència d’un augment de la liquidació d’ingressos (de 120.537 milions 
d’euros l’any 2011 a 123.166 milions d’euros l’any 2012) i d’una disminució de les obligacions reconegudes (de 
123.166 milions d’euros l’any 2011 a 122.126 milions d’euros l’any 2012). 
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TAULA V-96.  El pressupost de la Seguretat Social. Espanya, 2010-2013 

Ingressos 2010 2011 2012 2013 2012-13 

Total ingressos 120.554 124.408 120.690 128.232 6,2 

Liquidació ingressos 121.236 120.537 123.166 - - 

Liquidació / Total ingressos 100,6 96,9 102,1 - - 

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

Cotitzacions socials 89,1 88,8 88,1 82,6 -5,5 

Transferències corrents 6,9 6,6 7,4 12,2 4,8 

Ingressos patrimonials 2,0 2,5 2,4 2,1 -0,4 

Taxes i altres ingressos 1,0 1,3 1,4 1,2 -0,2 

Operacions financeres 0,9 0,8 0,7 2,0 1,3 

Operacions de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Despeses 2010 2011 2012 2013 2012-13 

Total despeses 120.554 124.408 120.690 128.232 6,2 

Obligacions reconegudes 127.244 123.166 122.126 - - 

Obligacions / Total despeses 105,5 99,0 101,2 - - 

Obligacions reconegudes / PIB 12,2 11,8 11,9 - - 

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

Pensions contributives 79,1 79,6 84,5 82,9 -1,5 

Incapacitat temporal 6,1 5,6 4,8 4,5 -0,3 

Altres transferències 2,5 2,2 2,1 2,6 0,5 

Pensions no contributives 1,7 1,6 1,7 1,9 0,3 

Operacions financeres 3,3 4,5 0,7 1,9 1,2 

Personal 2,1 1,9 2,0 1,8 -0,1 

Maternitat, paternitat 2,2 1,9 2,0 1,8 -0,2 

Béns i serveis 1,7 1,4 1,3 1,2 -0,1 

Prestacions familiars 0,9 0,8 0,8 1,1 0,2 

Operacions de capital 0,4 0,3 0,2 0,2 -0,1 

LISMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Despeses financeres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo 2010 2011 2012 2013 2012-13 

Liquidació ingressos - Obligacions reconegudes -6.008,1 -2.628,8 1.039,9 - - 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

A Catalunya, la informació referent als drets i les obligacions reconegudes de la Tresoreria General de la Segure-
tat Social arriba a l’any 2013. Es comprova que el saldo entre els drets i les obligacions reconegudes empitjora 
contínuament en el període considerat 2010-2013, que passa de -160,8 milions d’euros l’any 2010 (recordem 
que l’any 2009 era positiu amb 971,9 milions d’euros) per situar-se l’any 2013 en -3.884,3 milions d’euros. 
També es pot comprovar que aquest empitjorament es produeix a conseqüència del deteriorament del saldo en-
tre cotitzacions i pensions. 

En el període considerat, 2010-2013, els drets reconeguts (i les cotitzacions) disminueixen contínuament; passen 
de 18.682 milions d’euros l’any 2010 fins a 17.293,7 milions d’euros l’any 2013, mentre que les obligacions re-
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conegudes (i les pensions) augmenten contínuament i passen de 18.842,8 milions d’euros l’any 2010 a 
21.178,1 milions d’euros l’any 2013. 

TAULA V-97.  Drets i obligacions reconeguts de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Catalunya, 2010-
2013 

 

2010 2011 2012(1) 2013 

Drets - Obligacions -160,8 -1.096,0 -2.328,9 -3.884,3 

Cotitzacions - Pensions 767,1 -150,0 -1.612,9 -3.075,7 

Altres ingressos - Altres despeses -927,9 -946,0 -716,0 -808,7 

Drets reconeguts 18.682,0 18.445,1 17.869,4 17.293,7 

Cotitzacions 18.427,3 18.257,4 17.684,4 17.111,4 

Altres ingressos 254,6 187,8 185,0 182,3 

Obligacions 18.842,8 19.541,1 20.198,3 21.178,1 

Pensions 17.660,2 18.407,4 19.297,2 20.187,0 

Altres despeses 1.182,5 1.133,7 901,1 991,0 
Unitats: milions d’euros. 
Nota: les dades que estan en cursiva són estimacions que s’han obtingut dividint el valor de l’any 2011 més el valor de l’any 2013 entre 
2.Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

5.4.2. SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL 

El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social ha seguit disminuint l’any 2013, el 2,9% en relació amb 
l’any 2012, i se situa en 2.886.816 persones. En canvi, les pensions segueixen creixent, l’1,7% entre els anys 
2012 i 2013, i se situen en 1.629.995.  

La situació en el conjunt d’Espanya és similar a la de Catalunya. El nombre de persones afiliades disminueix el 
3,3% entre 2012 i 2013, i se situa en 16.299.515 persones, mentre que el nombre de pensions augmenta 
l’1,3%, i se situa en 9.065.830. 

TAULA V-98.  Persones afiliades en alta i nombre de pensions contributives en vigor de la Seguretat Social. Ca-
talunya i Espanya, 2010-2013 

  

Catalunya Espanya 

Afiliació Variació Pensions Variació Afiliació Variació Pensions Variació 

2013 2.886.816 -2,9 1.629.995 1,7 16.299.515 -3,3 9.065.830 1,3 

2012 2.973.245 -2,6 1.602.082 1,5 16.853.210 -2,7 8.919.997 1,3 

2011 3.051.522 -1,7 1.578.443 1,8 17.326.280 -1,5 8.805.164 1,5 

2010 3.103.655 -1,9 1.550.713 1,7 17.581.860 -1,9 8.671.018 1,6 
Unitats: persones afiliades i nombre de pensions (mitjana anual). Variació anual en percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

La relació entre afiliacions i pensions segueix disminuint l’any 2013; no ho deixa de fer des de l’any 2007 i se si-
tua en 1,77 afiliats per nombre de pensions. Al conjunt de l’Estat, aquesta relació és lleugerament més alta, 1,80. 

Es constata que, des de l’any 1982, aquesta és la pitjor relació entre afiliats i pensions que es dóna a Catalunya. 
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GRÀFIC V-69.  Relació entre afiliacions i pensions. Catalunya i Espanya, 1982-2013 

 
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 se situa en 53.744 milions d’euros l’any 2013, el 14,7% inferior al de 
l’any 2012, i passa a representar el 5,3% del PIB, 0,8 punts percentuals menys del pes que tenia l’any 2012. 

És el segon any consecutiu que el Fons disminueix i ho fa pel mateix motiu: disposició. Aquest darrer any, la dis-
posició del Fons ha estat més elevada (11.648 milions d’euros) a la de l’any 2012 (7.003 milions d’euros). Hi ha 
hagut dues partides que han compensat, en part, aquella disminució, que són l’aportació dels excedents de les 
mútues i, principalment, els rendiments nets generats pel Fons. 

L’import del Fons de reserva de l’any 2013 equival al 50,5% de l’import pressupostat de les pensions contributi-
ves i això vol dir que permetria finançar les pensions contributives de poc més de 6 mesos. 

TAULA V-99.  Evolució general del Fons de reserva: dotacions, disposicions i reserva. Espanya, 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

TOTAL 64.375 66.815 63.008 53.744 

Creixement (%) 7,3 3,8 -5,7 -14,7 

TOTAL / PIB (%) 6,2 6,4 6,1 5,3 

1. Dotacions 52.559 52.782 53.008 53.205 

1a Acord del Consell de Ministres (1) 52.113 52.113 52.113 52.113 

1b Excés d'excedents de MATEPSS (2) 446 669 895 1.092 

2. Disposicions (3) 0 0 -7.003 -18.651 

3. Rendiments nets generats 11.816 14.033 17.003 19.190 

3a Rendiments generats 12.352 14.718 17.922 20.233 

3b Ajustos per amortització d'actius (4) -536 -685 -919 -1.043 

    2010-2011 2011-2012 2012-2013 

TOTAL   2.440 -3.807 -9.264 

TOTAL / PIB (%)   0,2 -0,3 -0,9 
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1. Dotacions   223 226 197 

1a Acord del Consell de Ministres (1)   0 0 0 

1b Excés d'excedents de MATEPSS (2)   223 226 197 

2. Disposicions (3)   0 -7.003 -11.648 

3. Rendiments nets generats   2.217 2.970 2.187 

3a Rendiments generats   2.366 3.204 2.311 

3b Ajustos per amortització d'actius (4)   -149 -234 -124 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) Amb càrrec als excedents pressupostaris de les entitats gestores i serveis comuns  de la Seguretat Social. 
(2) Derivat de la gestió per part de les mútues de treball i malalties professionals de la Seguretat Social de la prestació d'incapacitat temporal 
per contingències comunes. 
(3) Per Acord del Consell de Ministres de 27-09-2012 i disposició addicional primera del Reial decret llei 28/2012 de 30 de novembre. 
(4) Interessos del compte corrent, rendiments dels actius, resultat d'operacions d'alienació i altres ingressos rebuts. 
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

5.4.3. EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Com que el pressupost de la Generalitat de Catalunya s’ha prorrogat l’any 2013, l’import del pressupost de 
l’Agrupació de Benestar Social i Família de l’any 2013 és el mateix que hi havia l’any 2012, 2.240,2 milions 
d’euros. La participació d’aquest import sobre el total del pressupost ha quedat inalterada en el 6,1%, igual com 
ho ha fet la seva participació en el PIB (1,10%). 

Amb relació a les obligacions reconegudes del Departament de Benestar i Família, aquestes han seguit disminuint 
per tercer any consecutiu i se situen l’any 2013 en 1.865,2 milions d’euros, el 6,3% menys que l’any 2012. 

TAULA V-100.  El pressupost de l’Agrupació Benestar Social i Família, 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 2012-2013 

Agrupació Benestar Social i Família 2.267,4 2.228,8 2.240,2 2.240,2 0,0 

Total Agrupació / Total sector públic (%) 5,7 5,7 6,1 6,1 0,0 

Total Agrupació / PIB (%) 1,11 1,09 1,10 1,10 0,0 

Obligacions Departament Benestar Social i Família 2.246,9 2.141,0 1.991,6 1.865,2 -6,3 

Obligacions Departament / Total Agrupació (%) 99,1 96,1 88,9 83,3 -5,6 

Obligacions Departament / PIB (%) 1,10 1,05 0,98 0,92 -0,06 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i Idescat. 

5.4.3.1. RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

La renda mínima d’inserció l’any 2013 és de 132,8 milions d’euros, el 2,1% superior al pressupost que hi havia 
l’any 2012, però encara lluny de l’import que estava vigent l‘any 2011 de 170,5 milions d’euros. 

La pensió mitjana de la renda mínima d’inserció és de 475,3 euros. 
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GRÀFIC V-70.  Evolució de la pensió mitjana i de l’import total de la renda mínima d’inserció, 2010-2013 

 
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. 

5.4.4. PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA 

La previsió social complementària s’articula en base a diferents instruments de caràcter complementari o alterna-
tiu que preveuen la cobertura de diverses contingències, entre les quals destaca la jubilació, però també la inca-
pacitat, la mort, la dependència i, més recentment, l’atur. La previsió social es pot instrumentar de forma indivi-
dual o col·lectiva.  

En el primer cas, la iniciativa recau en l’individu, el qual decideix contractar o adherir-se a un producte determinat, 
entre els quals destaquen els plans de pensions individuals, enfocats sobretot a l’estalvi de cara a la jubilació, 
amb avantatges fiscals, que comparteixen amb els plans de previsió assegurats. Així mateix, els socis de mutuali-
tats de caràcter professional o empresarial poden participar en sistemes de previsió social complementària. Fi-
nalment, les assegurances de dependència cobreixen el risc associat a aquesta contingència.    

En el segon cas, la iniciativa recau en un col·lectiu, generalment des de l’àmbit empresarial, a través dels plans de 
pensions de la modalitat d’ocupació o dels plans de previsió social empresarial. D’altra banda, un instrument que 
s’ha utilitzat per externalitzar els compromisos per a les pensions en les empreses han estat les assegurances 
col·lectives.     

Segons dades de l’OCDE,214

La Unió Europea insisteix en la necessitat d’aprofundir en l’anàlisi dels sistemes públics de Seguretat Social pel 
que fa a la seva sostenibilitat, així com en el paper que poden desenvolupar els sistemes de previsió social com-
plementària com a reforç dels sistemes públics de protecció social. En aquest sentit, la Comissió Europeu estima 
convenient que hi hagi una major interacció entre el sector públic i el privat en l’àmbit de la protecció social.

 el volum del patrimoni dels fons de pensions a Espanya és molt inferior al d’altres pa-
ïsos de l’entorn: el patrimoni en aquest producte financer representa a Espanya el 8,4 del PIB l’any 2012, front al 
160,2 dels Països Baixos o el 95,7% del Regne Unit. No obstant això, el percentatge espanyol ha augmentat res-
pecte d’anys anteriors.      

215

Per incentivar la previsió social complementària, el Govern de l’Estat està  treballant en una reforma de la norma-
tiva dels plans i fons de pensions que impliqui una rebaixa de les comissions de les entitats gestores i una ampli-
ació dels supòsits de liquiditat. Pel que fa a les inversions que realitzen els fons, es preveu la regulació de qüesti-
ons relacionades amb la inversió socialment responsable (ISR). El Govern també ha anunciat l’adopció de mesu-

  

                                                           
214 Pension Markets in focus 2012. OCDE. 
215 Comunicació de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, de 
20.02.2013, sobre la inversió social per al creixement i la cohesió, inclosa l’execució del Fons Social Europeu 2014-2020. COM (2013) 83 fi-
nal. 
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res tributàries que poden afectar les aportacions, les prestacions i els patrimonis dels plans de pensions. D’altra 
banda, es preveu que a partir de l’any 2014 els treballadors rebin informació sobre la seva jubilació (edat en la 
qual es podran jubilar i quantia previsible de la pensió) i la disposició de diversos instruments d’estalvi perque la 
prestació sigui suficient.  

D’altra banda, el context socioeconòmic actual ha portat al Govern de l’Estat a introduir algunes reformes relacio-
nades amb la liquiditat dels plans de pensions. Com a novetat d’enguany, es pot citar la introducció de la possibi-
litat que els partícips de plans de pensions puguin fer efectius els seus drets consolidats en el supòsit de proce-
diment d’execució sobre els seu habitatge habitual.216 Anteriorment, ja s’havia introduït la possibilitat de rescatar 
el pla de pensions en cas d’atur de llarga durada, és a dir, una vegada esgotades les prestacions d’atur contribu-
tives o en cas de no tenir dret a les prestacions esmentades.217 L’any 2013 s’amplia la possibilitat de rescat anti-
cipat del pla de pensions als casos d’atur originats per la mort, jubilació o incapacitat de l’empresari, l’extinció de 
la personalitat jurídica del contractant, l’acomiadament col·lectiu, l’extinció del contracte per causes objectives i 
en cas de concurs de l’empresari.218

A continuació, s’analitza la situació de la previsió social complementària a Catalunya l’any 2012, d’acord amb les 
dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, donant una rellevància especial als plans de 
pensions, atesa la seva importància financera. 

    

L’any 2012 consten registrades a Catalunya un total de 17 entitats gestores de fons de pensions (8 assegurado-
res i 9 gestores pures).219 Respecte de l’any 2011, es comptabilitza una entitat menys (en concret, una entitat 
gestora pura). L’any 2012, aquestes 17 entitats han gestionat 403 fons de pensions (39 fons més que l’any ante-
rior). Així mateix, l’any 2012 consta el registre de 840 plans de pensions (17 més que l’any anterior).220 Per tant, 
l’any 2012, el nombre de fons i plans de pensions augmenta en termes interanuals, trencant amb la tendència 
dels dos anys anteriors, en què s’havien registrat caigudes en els dos casos. D’altra banda, el volum de les apor-
tacions realitzades al llarg de l’any 2012 baixa el 14,3%. El patrimoni gestionat pels fons de pensions221

TAULA V-101.  Principals magnituds dels plans i fons de pensions. Catalunya, 2011-2012     

 augmen-
ta l’1,5% respecte de l’exercici anterior (després de dos anys de caigudes), malgrat el descens en les aportacions, 
com a conseqüència de la millora del rendiment dels fons.     

  
Total  

Variació absoluta Variació relativa % sobre el total 
estatal 2011 2012 

Entitats gestores  18 17 -1 -5,6 18,3 

Fons de pensions 364 403 39 10,7 24,0 

Plans de pensions 823 840 17 2,1 26,8 

Aportacions (milions €) 1.100,8 943,6 -157,2 -14,3 22,7 

Patrimoni (milions €) 21.040,6 21.358,2 317,6 1,5 24,5 
Unitats: nombres absoluts i percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.  

                                                           
216 Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social. BOE 
núm. 116, de 15.05.2013.  
217 Reial decret 1299/2009, de 31 de juliol, pel que 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.  
218 Llei 17/2012, de 17 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013. BOE núm. 312, de 28.12.2012.   
219 Les entitats gestores de 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.  
220 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 quals es pugui tenir dret en el règim corresponent de la Seguretat Social i , en conseqüència, tenen caràcter privat i 
complementari 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 dipo-
sitàries. 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 prestaci-
ons derivades de l’execució del pla. 
221 El concepte de patrimoni dels fons de pensions representa el conjunt de béns i drets que constitueixen l’actiu total dels fons de pensions i 
que respon del compliment dels plans de pensions integrats.  
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Respecte dels plans de pensions, aquests poden ser d’ocupació, individuals o associats, atenent els subjectes 
constituents.222

GRÀFIC V-71.  Plans de pensions segons modalitat. Catalunya, 2008-2012 

 L’any 2012, dels 840 plans registrats, el 49,2% corresponen a la modalitat d’ocupació, el 46,4% 
són plans individuals i el 4,4% pertanyen al sistema associat. Pel que fa a l’evolució de cada tipus de pla, els 
plans individuals creixen l’any 2012 el 15,4% respecte de l’any anterior, després que l’any 2011 aquest tipus de 
plans haguessin disminuït el 12,4%. En canvi, els plans d’ocupació disminueixen l’any 2012 per tercer any conse-
cutiu (el 6,8% respecte de l’any 2011 i el 17,1% en tres anys), com a conseqüència principalment de la crisi i dels 
processos de fusió d’empreses (Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, 2013). Finalment, l’any 
2012 es comptabilitzen 5 plans del sistema associat menys respecte de l’any anterior. 

Nombre de plans de pensions segons modalitat. Cata-
lunya, 2008-2012 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Assegurances 
i Fons de Pensions. 

Evolució dels plans de pensions segons modalitat. Ca-
talunya, 2008-2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions. 

Atenent l’activitat econòmica de l’entitat promotora dels plans de la modalitat d’ocupació, s’observa que els plans 
més nombrosos l’any 2012 són els que tenen com a promotora una entitat de la indústria química (51 plans). En 
aquesta activitat es comptabilitzen 22 plans més respecte de l’any 2011. També concentren un nombre impor-
tant de plans les entitats de l’Administració pública i defensa (34), així com les que tenen per activitat el comerç a 
l’engròs (25), les assegurances, reassegurances i fons de pensions (22) i els serveis financers (21 plans). 

En relació amb els partícips dels plans de pensions a Catalunya s’observa el següent:  

 El nombre de partícips dels plans de pensions l’any 2012 és de 20.829.647, la qual cosa suposa una dismi-
nució de 148.807 partícips respecte de l’any 2011 (el 5% menys). El nombre de partícips disminueix per 
quart any consecutiu (2009-2012). La caiguda observada l’any 2012 és la més elevada del període. Segons 
la modalitat del pla i, respecte de l’any 2011, tant els plans individuals com els associats perden partícips 
(147.383 i 2.076, respectivament).  

 Pel que fa a la distribució de partícips segons la modalitat del pla, l’any 2012, com en anys anteriors, són els 
plans individuals els que concentren el nombre més elevat de partícips (en concret, el 81,9%); a distància, els 
plans d’ocupació concentren el 17,5% dels partícips i els plans associats, el 0,5%.  

 El volum total d’aportacions als plans de pensions l’any 2012, que inclou les aportacions dels partícips i les 
dels promotors, ascendeix a 943.584.088 euros, que suposa una disminució del 14,3% respecte de l’any 
2011. El volum d’aportacions disminueix per tercer any consecutiu (2010-2012), malgrat que la caiguda re-
gistrada l’any 2012 és inferior a la dels dos anys anteriors. Els plans que han vist reduït en major mesura el 
volum de les seves aportacions han estat els individuals (el 20,6%), seguits dels plans d’ocupació (el 2,8%) i 
dels associats (el 0,6%). 

                                                           
222 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 vàries 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 desenvolu-
pament. 
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 La disminució de les aportacions als plans individuals ha vingut motivada, un any més, per la disminució de la 
renda disponible causada per la crisi i per la preferència per altres instruments financers més líquids o, en el 
marc de la previsió social complementària, pels plans de previsió assegurats, els quals ofereixen una garantia 
de conservació del capital i que es comenten més endavant.223

 Amb relació a la distribució dels partícips per trams d’aportació l’any 2012, s’observa que la majoria dels par-
tícips fan unes aportacions als plans de pensions d’una quantia no gaire elevada: el 90,4% dels partícips han 
fet unes aportacions anuals inferiors als 900 euros. D’altra banda, el 3,3% dels partícips han realitzat aporta-
cions de més de 3.000 euros anuals i l’1,5% les han fet superiors als 6.000 euros anuals. Respecte de l’any 
2011, han augmentat el nombre de partícips dels trams més baixos d’aportacions i han disminuït els que 
pertanyen als trams superiors. El manteniment d’aquesta tendència a llarg termini pot donar lloc a una capa-
citat baixa de complementarietat de les pensions públiques mitjançant els plans de pensions.     

 D’altra banda, la disminució de les aportaci-
ons als plans d’ocupació també s’ha de posar en relació amb la crisi econòmica, amb la suspensió temporal 
de les aportacions del promotor acordades en algunes empreses, així com amb la suspensió de les aportaci-
ons als plans de pensions de les administracions públiques. En aquest sentit, durant l’any 2012 ha estat vi-
gent en el sector públic la suspensió de les aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes 
d’assegurances col·lectives que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, establerta mitjançant el 
Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i fi-
nancera per a la correcció del dèficit públic. Aquesta suspensió s’ha establert també per a l’exercici 2013 mit-
jançant la Llei 17/2012, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.   

                                                           
223 El Reial decret 1684/2007, de 14 de desembre, pel que 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-
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.   
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GRÀFIC V-72.  Partícips dels plans de pensions. Catalunya, 2008-2012 

Evolució del nombre de partícips. Catalunya, 2008-
2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Assegurances 
i Fons de Pensions.  

Distribució dels partícips segons la modalitat del pla. 
Catalunya, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions.  

Evolució del volum d’aportacions. Catalunya, 2008-
2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Assegurances 
i Fons de Pensions. 

Distribució dels partícips per trams d’aportació. Catalu-
nya, 2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions. 

D’altra banda, l’import de les prestacions pagades a Catalunya l’any 2012 és de 994.726.289 euros, el 16,5% 
més respecte de l’any 2011, i és superior al volum de les aportacions realitzades l’any 2012. D’altra banda, 
l’import més elevat s’ha pagat als partícips de plans individuals (un total de 503,7 milions d’euros), seguit del pa-
gat en el marc dels plans d’ocupació (483,8 milions d’euros) i, a distància, de l’import que s’ha fet efectiu als par-
tícips de plans associats (7,1 milions d’euros). Destaca l’augment en termes interanuals de l’import pagat en el 
marc dels plans d’ocupació, atès que l’any 2011 es van pagar 384,5 milions als partícips d’aquesta modalitat de 
plans, la qual cosa suposa un increment del 25,8%.    

Segons el tipus de contingència, la majoria de les prestacions pagades l’any 2012 (el 80,5%) corresponen a la 
contingència de jubilació, per la qual s’han fet efectius 800,5 milions d’euros. Així mateix, s’han pagat 122,4 mili-
ons per mort, 71,7 milions per incapacitat i 105.761 euros per dependència. La contingència de jubilació ha estat 
la que ha suposat un augment més important de pagaments respecte de l’any 2011 (s’han pagat 89,4 milions 
d’euros més en un any); no obstant això, en termes relatius, l’augment més important ha estat per la contingència 
de mort, per la qual s’ha pagat el 65,2% més en un any.   

A banda de les contingències susceptibles de cobertura en un pla de pensions (jubilació, incapacitat permanent, 
mort i dependència), la normativa estableix la possibilitat de liquiditat excepcional en cas d’atur. L’any 2012, 
s’han pagat a Catalunya 114 milions d’euros pel supòsit d’atur, front als 92,7 milions que es van pagar l’any 
2011. D’acord amb la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, la causa per la que s’han incrementat 
substancialment els pagaments de prestacions i el nombre de persones beneficiàries pel supòsit d’atur de llarga 
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durada s’explica fonamentalment per l’aprovació del Reial decret 1299/2009, de 31 de juliol, pel qual s’elimina 
el període d’un any en situació d’atur com a requisit exigible per poder accedir al cobrament de la prestació en el 
supòsit especial d’atur de llarga durada.  

A continuació, es fa una breu descripció d’altres instruments de previsió social complementària existents: els 
plans de previsió assegurats, les assegurances de dependència, les mutualitats de previsió social, els plans de 
previsió social empresarial i les assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions.   

Pel que fa als plans de previsió assegurats,224 a 31 de desembre del 2012 el nombre de persones assegurades 
és de 571.145, amb un augment del 33,6% en termes interanuals. Altres magnituds dels plans de previsió asse-
gurats l’any 2012 mostren la importància que està adquirint aquest instrument de previsió social a Catalunya: el 
volum de primes meritades a 31 de desembre del 2012225

TAULA V-102.  Magnituds principals dels plans de previsió assegurats. Catalunya, 2011-2012   

 ha estat de 2.293,5 milions d’euros, que suposa el 
65% de totes les primes meritades a escala estatal; d’altra banda, el volum de les prestacions pagades ha estat 
de 742,2 milions d’euros.  

  2011 2012 

Persones assegurades 427.350 571.145 

Primes meritades (euros) (1) 2.214.223.545 2.293.489.215 

Prestacions pagades (euros) 780.514.545 742.205.553 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) Dada acumulada a 31 de desembre del 2012.  
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.  

Pel que fa a les assegurances de dependència,226

TAULA V-103.  Magnituds principals de les assegurances de dependència i de les mutualitats de previsió social. 
Catalunya, 2012 

 cal assenyalar que encara tenen un nivell de desenvolupament 
molt limitat. A 31 de desembre del 2012, hi ha 19.274 persones assegurades a Catalunya per aquesta contin-
gència. D’altra banda, a 31 de desembre del 2012, es registren 62.168 persones assegurades a les mutualitats 
de previsió social (mutualistes professionals i empresaris individuals integrats o no en algun dels règims de la Se-
guretat Social) per la cobertura de les contingències de jubilació, incapacitat permanent, mort i dependència.   

  Assegurances  de dependència Mutualitats de Previsió Social 

Persones assegurades 19.274 62.168 

Primes meritades (euros) (1) 2.701.050 50.835.492 

Prestacions pagades (euros) 38.195 5.202.046 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) Dada acumulada a 31 de desembre del 2012.  
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.  

Pel que fa als instruments de caràcter col·lectiu, a 31 de desembre del 2012 s’observa el següent: els plans de 
previsió social empresarial227

                                                           
224 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 quals inverteixen en els mercats financers.  

 asseguren 9.870 persones, amb un total de 26,5 milions d’euros de primes merita-
des i 153.395 euros en concepte de prestacions pagades. D’altra banda, mitjançant l’altra gran figura de la pre-

225 La dada sobre primes meritades del 2012 és una dada acumulada que conté l’import de les primes meritades fins al 31 de desembre del 
2012.  
226 Són assegurances privades que cobreixen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència conforme a allò que es 
disposa a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.  
227 Els plans de previsió social empresarial són contractes d’assegurança col·lectius de l’empresa per als seus treballadors, amb un règim ju-
rídic i fiscal similar als plans de pensions de la modalitat d’ocupació. Es regulen a l’article 51.3 de la Llei 35/2006, de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i en el Reial decret 1588/1999, de 15 d’octubre, d’instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses 
amb els seus treballadors i beneficiaris. 
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visió social complementària empresarial, les assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensi-
ons,228

TAULA V-104.  Magnituds principals dels plans de previsió social empresarial i de les assegurances col·lectives 
que instrumenten compromisos per pensions. Catalunya, 2012 

 estan assegurades 2.390.055 persones a Catalunya, amb un total de 724,6 milions d’euros de primes re-
captades i 784,2 milions d’euros pagats en concepte de prestacions.   

  
Plans de previsió social empresarial  Assegurances col·lectives que instrumenten 

compromisos per pensions  

Persones assegurades 9.870 2.390.055 

Primes meritades (euros) (1) 26.541.562 724.585.229 

Prestacions pagades (euros) 153.395 784.217.459 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) Dada acumulada a 31 de desembre del 2012.  
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.  
  

                                                           
228 El Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de regulació dels plans i fons de pensions, 
estableix l’obligació de les empreses d’instrumentar els compromisos per pensions que aquestes assumeixen mitjançant contractes 
d’assegurances, a través de la formalització d’un pla de pensions, o d’ambdós instruments. Els compromisos per pensions es defineixen com 
els derivats de les obligacions legals o contractuals de l’empresa amb els treballadors, recollits en conveni col·lectiu o disposició equivalent, 
vinculats a les contingències de jubilació, mort, incapacitat permanent i dependència.   
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6. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

6.1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA 

6.1.1. ÀMBIT DE LA UE 

Enguany l’activitat legislativa de la UE més rellevant en  el marc de la demografia es pot dividir en tres grans 
blocs: la que s’adreça la població europea i a la integració de col·lectius específics, la derivada d’un increment de 
la mobilitat interna d’aquests ciutadans i ciutadanes europees i la relativa al flux immigratori de persones d’altres 
països no comunitaris. 

En el primer bloc destacar que l’any 2013 marca el 20 aniversari de la creació de la ciutadania europea en el 
Tractat del Maastricht i, per tant, n’és una ocasió propícia per ser declarat com l’Any europeu dels ciutadans, tal 
com recull la proposta de la Comissió Europea (CE). L’objectiu genèric és que la ciutadania europea i la democrà-
cia participativa se situïn en el centre de l’agenda i així garantir que la població, i en especial els joves, coneguin 
els seus drets i la millor manera de gaudir-ne. Els objectius específics s’agrupen en tres eixos: augmentar el grau 
de conscienciació sobre el dret a residir lliurement en el territori de la UE; informar millor sobre el mode en què es 
poden beneficiar dels drets i de les polítiques de la UE i estimular la participació en la seva elaboració i, en tercer 
lloc, animar el debat sobre l’augment de la cohesió i de la comprensió mútua entre els ciutadans de la UE. La con-
tinuïtat de les tasques de defensa dels drets comunitaris i de la seva promoció s’hi troba en el Reglament UE 
1381/2013, pel qual s’estableix el Programa Drets, igualtat i ciutadania per al període 2014-2020.229

Altres referències legislatives d’afectació general, si bé en el seu vessant més tècnic, són el Reglament (UE) 
1260/2013 sobre estadístiques demogràfiques europees, que pretén harmonitzar el càlcul de la població en els 
països de la UE i evitar duplicitats en el recomptes, i la Directiva 2013/1/UE que fixa les modalitats d’exercici del 
dret del sufragi passiu en les eleccions al PE per part de ciutadans de la UE residents en un Estat membre del 
qual no són ciutadans.

 El Progra-
ma vol desenvolupar un espai on es promoguin, protegeixin i exerceixin de forma efectiva la igualtat i els drets de 
les persones consagrats als tractats europeus i als convenis internacionals de drets humans als quals s’ha adhe-
rit la UE.  

230

Pel que fa a la normativa sobre la integració de col·lectius específics, enguany adquireix una rellevància especial 
la dirigida al poble romaní o gitano, ja sigui per la seva incidència present com per la futura, i sobre les dones.

    

231 A 
l’inici de l’any el Dictamen del CESE sobre el tema “Reforç de l’autonomia social i integració dels gitanos a Euro-
pa” constata que les actuacions fetes fins ara han suposat un avenç en la integració de la població gitana, però 
encara són insuficients.232 Posteriorment, la Comunicació de la CE, Progressos en l’aplicació d'estratègies nacio-
nals per a la inclusió dels gitanos,233 se centra en l’anàlisi de les condicions estructurals prèvies aplicades pels 
països de la UE per a la implementació reeixida de les estratègies.234
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 En la comunicació s’afirma que si bé molts 
estats membres han establert mecanismes per coordinar millor els esforços d’integració i reforçar el diàleg amb 
les autoritats locals i regionals, encara és necessari millorar la participació de les organitzacions civils i posar en 
marxa mecanismes avaluadors i de control dels resultats. El tercer document rellevant per a aquest col·lectiu és la 
Recomanació que el Consell adopta per unanimitat el 9 de desembre i que proposa accions específiques i mesu-
res polítiques horitzontals, especialment a escala local, per millorar la situació de la població romaní en tots els 
països de l’Europa comunitària. La Recomanació estableix els objectius tangibles per a la integració dels gitanos, 
basada en l’accés a l'educació, l'ocupació, la sanitat i l'habitatge, i recorda als estats membres la necessitat de 

Reglament 1381/2013 del PE i del Consell, de 17 de desembre de 2013. DOUE L 354, de 28.12.2013. Com a objectius específics desta-
ca la prevenció i la voluntat de combatre el racisme, la xenofòbia, la homofòbia i altres formes d’intolerància. El Programa preveu una dotació 
econòmica de 439.473.000 euros. 
230 Reglament (UE) 1260/2013 del PE i del Consell. DOUE L 330, de 10.12.2013. Directiva 2013/1/UE del Consell. DOUE L 26, de 
26.01.2013. El Reglament estableix que els ciutadans que hagin viscut al menys 12 mesos o que tinguin intenció de romandre a la residència 
habitual al menys un any seran residents habituals d’aquest Estat membre als efectes del càlcul de la majoria qualificada.  
231 La població gitana s’estima que el 2012 ascendeix a 10 o 12 milions de persones a la UE i representa una proporció significativa i creixent 
de la població en edat escolar i de la força laboral del futur. En països com Bulgària i Romania, un de cada quatre o cinc nous participants del 
mercat de treball són gitanos. 
232 Dictamen del CESE sobre el tema «Reforç de l’autonomia social i integració dels gitanos a Europa» (dictamen addicional). DOUE C 11, de 
15.01.2013. 
233 Comunicació de la CE al PE, al CESE i al Comitè de les Regions: Progressos en l’aplicació de les estratègies nacionals per a la inclusió dels 
gitanos COM (2013) 454 final. Brussel·les, 26.06.2013. Aquesta norma ha estat dictaminada pel CESE que, en la sessió del 17 d’octubre, 
aprova el Dictamen CESE SOC/489 Mesures d’integració dels gitanos. Brussel·les, 17.10.2013. 
234 Aquestes condicions estructurals ja es van posar en relleu en l'Informe d'avaluació de la Comissió de 2012 com a indispensables per fer 
un progrés en els quatre pilars de la integració: l'educació, l’ocupació, la salut i l’habitatge. 
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fer partícips les autoritats locals i regionals en la planificació i la implementació dels programes d'integració.235 
Finalment, en la sessió plenària del PE del 12 de desembre s’aprova una Resolució on s’insta els estats membres 
a detenir les expulsions il·legals i els registres ètnics de població gitana, s’avaluen les estratègies i es demana un 
millor ús dels fons per part dels països per acabar amb la discriminació i finançar projectes a escala local.236 
Igualment, cal fer un esment de la Resolució del 16 de febrer sobre l’eliminació i prevenció de qualsevol tipus de 
violència contra les dones i les nenes i de la Resolució del PE que avalua els efectes greus de la crisi econòmica 
en les dones, per l’afectació en els seus drets i pel risc de les polítiques d’igualtat.237

El següent gran bloc de l’activitat legislativa està provocat per l’augment en la mobilitat interna, fenomen que ha 
obert un debat intens entre els països de la UE sobre els límits a la lliure circulació dels ciutadans europeus. Per 
entendre aquesta situació cal tenir en compte que la realitat econòmica i social europea es reflecteix en les dife-
rències entre els nivells d’atur dels països, producte de la crisi actual, que han fet incrementar la mobilitat entre 
els europeus, especialment de persones procedents d’Espanya, Itàlia i Grècia. A més, es preveu que les migraci-
ons internes augmentin com a conseqüència de la fi de l’aplicació de les mesures que restringeixen l’accés als 
mercats laborals d’altres països per als nacionals de Romania i Bulgària l’1 de gener del 2014.

  

238 Amb tot, aques-
tes traves al dret de cercar feina sí que es practicaran per als nacionals de Croàcia, que són ciutadans comunita-
ris des de l’1 de juliol de 2013. Les aportacions de la CE al debat es concreten en dues propostes legislatives 
presentades el mes d’abril, una de Directiva i una de Reglament.239 La base del debat es fonamenta en què la 
lliure circulació dels treballadors constitueix una de les quatre llibertats fonamentals en les quals es basa el mer-
cat únic, malgrat que en algunes ocasions la mà d’obra migratòria ha estat discriminada com a conseqüència 
d’associar erròniament el dret de lliure circulació per raons de treball amb un suposat abús dels sistemes de pro-
tecció social. Les tasques per desmentir les preocupacions d’alguns països sobre l’ús dels recursos socials reca-
uen en la Comunicació del 25 de novembre,240

Malgrat el debat actual, no es pot obviar que des de 1985 es pretén facilitar la mobilitat interior amb l’eliminació 
de les fronteres interiors, fet impulsat per l’Acord Schengen. Aquest Acord enguany ha estat objecte de dues mo-
dificacions significatives mitjançant l’aprovació de dos reglaments: el Reglament 1051/2013 pel qual es modifica 
el codi de fronteres Schengen amb l’objectiu d’establir normes comunes relatives al restabliment temporal del 
control fronterer en les fronteres interiors en circumstàncies excepcionals i el Reglament 1053/2013 relatiu a 

 que se centra en la lliure circulació dels ciutadans de la UE i de les 
seves famílies i en la qual es fa una exposició de les dades sobre l’aportació laboral dels treballadors europeus en 
altres països de la UE i l’impacte d’aquests en els sistemes de protecció social dels països d’acollida. Entre les 
afirmacions del text en aquesta matèria cal destacar la que assenyala que “és improbable que suposin una càr-
rega per als sistemes de protecció social [...] fet confirmat pels darrers estudis independents i corroborat per les 
recents dades presentades pels estats membres a la Comissió, en els quals es demostra que no recorren a les 
prestacions socials més intensivament que els nacionals del país d’acollida”. D’altra banda, la Comunicació pre-
senta cinc mesures concretes per ajudar les autoritats nacionals i locals a aplicar efectivament les normes sobre 
la lliure circulació a la UE: per lluitar contra els matrimonis de conveniència; per aplicar les normes de la UE relati-
ves a la coordinació de la seguretat social; per respondre als reptes de la inclusió social; per donar resposta en 
matèria de foment de l’intercanvi de les bones pràctiques i per a l’aplicació sobre el terreny de les normes de la 
UE relatives a la lliure circulació.  

                                                           
235  Proposta de Recomanació del Consell relativa a l’adopció de mesures eficaces d’integració dels gitanos en els estats membres COM 
(2013) 460 final. Brussel·les, 26.06.2013.  Finalment, s’adopta la proposta en el Consell de desembre en la Recomanació del Consell, de 9 de 
desembre de 2013, relativa a l’adopció de mesures eficaces d’integració dels gitanos en els estats membres. DOUE C 378, de 24.12.2013. 
236 Resolució del PE, de 12 de desembre de 2013, sobre els progressos en l’aplicació de les estratègies nacionals d’integració de la població 
romaní (2013/2924, (RSP)). 
237 Resolució del PE, de 6 de febrer de 2013 sobre el 57° període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de les 
Nacions Unides: Eliminació i prevenció de totes les formes de violència contra les dones i les nenes (2012/2922, (RSP)). Resolució del PE, de 
12 de març de 2013, sobre els efectes de la crisi econòmica en la igualtat entre homes i dones i en els drets de la dona (2012/2301, (INI)). 
Entre d’altres, el PE considera necessària la inversió en polítiques actives d’ocupació per a les dones i en programes de conciliació de la vida 
familiar i laboral. 
238 Entre ells Espanya que va suspendre temporalment l’aplicació de la lliure circulació dels treballadors nacionals de Romania, si bé la Ins-
trucció SGIE/5/2013, sobre el règim jurídic aplicable als treballadors per compte aliè de Romania i als seus familiars, marca la finalització de 
la suspensió prevista per a l’1 de gener del 2014. 
239 Proposta de Directiva del PE i del Consell sobre mesures per facilitar l’exercici dels drets concedits als treballadors en el marc de la lliure 
circulació. COM (2013) 236 final. Brussel·les, 26.04.2013. Constata que els ciutadans europeus que volen o que es desplacen d’un estat 
membre a un altre per motius laborals segueixen trobant problemes per exercir els seus drets, si bé s’argumenta que això es deu a què la 
mobilitat geogràfica encara se situa en un nivell baix. El text d’aquesta Proposta ha estat objecte de Dictamen del CESE. Brussel·les, 
19.09.2013. I Proposta de Reglament del PE i del Consell pel qual es facilita la llibertat de circulació dels ciutadans i de les empreses, simpli-
ficant l’acceptació de determinats documents públics en la UE, i pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 1024/2012. COM (2013) 228 final, 
Brussel·les, 24.04.2013. 
240 Comunicació de la CE al PE, al Consell, al CESE i al Comitè de les Regions, Lliure circulació dels ciutadans de la UE i de les seves famílies: 
cinc mesures clau. COM (2013) 837 final. Brussel·les, 25.11.2013.  
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l’establiment d’un mecanisme d’avaluació i control per verificar l’aplicació del cabal Schengen.241

L’activitat legislativa a l’entorn de la regulació dels moviments migratoris de les persones nacionals dels tercers 
països ha estat molt intensa el 2013. Hi ha mesures específiques per a les migracions d’orientació laboral, relati-
ves a les fronteres, a la gestió dels visats i per a la demanda de protecció internacional o asil. Tot i així, cal desta-
car l’ambivalència de les polítiques, en tant que la migració es vincula amb el desenvolupament dels països i les 
persones, alhora que propicia la resolució dels problemes demogràfics d’Europa (sobreenvelliment i disminució 
de la població activa), si bé aquests arguments contrasten amb el control de fronteres o les mesures de restricció 
d’entrada i les polítiques de lluita contra la immigració irregular.    

 Amb l’aplicació 
d’aquests dos reglaments es pretén regular la reimposició de controls fronterers com recurs de darrera opció amb 
limitació temporal i sota el control de la UE, alhora que es permet l’enviament d’equips d’inspecció per comprovar 
que no s’estableixen controls il·legals en les fronteres internes.     

La vinculació entre el desenvolupament de les persones i els països i la migració es constata en les aportacions 
de la Comissió recollides a la Comunicació de 21 de maig, que neix amb la voluntat de contribuir al Diàleg l’Alt Ni-
vell de les Nacions Unides.242

Alhora, les mesures orientades a facilitar les migracions de caràcter laboral es basen en què “la UE s’enfronta ac-
tualment a grans desafiaments estructurals d’índole demogràfica i econòmica”, ja que la població activa disminu-
eix i les empreses tenen dificultats per trobar treballadors/ores qualificats/ades (CESE, 18.9.2013). Tanmateix la 
promoció de la UE com un destí atractiu per als estrangers/eres xoca amb les directives vigents sobre l’admissió 
d’estudiants, voluntaris i aprenents de caràcter general i sobre el procediment específic per a investigadors de 
tercers països que presenten certs problemes en els visats per estades de llarga durada o en els permisos de re-
sidència.

 Val a dir que l’objectiu de la Comissió és doble, ja que serveix per presentar una po-
sició comuna dels estats membres de la UE i alhora inclou missatges relatius al reforç de la cooperació mundial.  

243 Per solucionar aquestes situacions, la CE el 25 de març presenta una Proposta de Directiva del PE i 
del Consell com a refosa de les directives anteriors i que regula mesures específiques com la fixació de terminis 
més clars perquè les autoritats nacionals prenguin una decisió sobre les sol·licituds, per oferir més oportunitats 
per accedir als mercats laborals i facilitar la circulació dins de la UE.244

Altrament, entre les polítiques d’immigració europees, tenen un paper rellevant aspectes com la gestió i vigilància 
de les fronteres, les restriccions d’entrada i residència amb una regulació comuna dels visats i dels sistemes 
d’asil i la necessitat d’abordar i lluitar contra la immigració irregular i la tracta d’éssers humans, entre d’altres. 
Les conjuntures econòmiques, polítiques i socials d’alguns països, en especial aquells on estan tenint lloc conflic-
tes armats, fa que les actuacions en el marc de la protecció internacional dels refugiats o de les mostres de soli-
daritat amb els països tercers constitueixin un dels eixos prioritaris en la gestió dels fluxos migratoris dels darrers 
anys. En aquest context destaca la Resolució del PE sobre les mesures de la UE i dels estats membres per fer 
front al flux de refugiats provocat pel conflicte a Síria.

     

245 D’altra banda, s’han aprovat dues directives i dos regla-
ments per unificar criteris en matèria de protecció internacional o asil.246

                                                           
241 

 La Directiva 2013/32/UE estableix els 
procediments comuns per a la concessió o retirada de la protecció internacional i la Directiva 2013/33/UE esta-

Reglament (UE) 1051/2013 del PE i del Consell, de 22 d’octubre de 2013. DOUE L 65, de 06.11.2013. Reglament (UE) 1053/2013 del 
Consell, de 7 d’octubre de 2013. DOUE L 65, de 06.11.2013.  
242 Comunicació de la CE al PE, al Consell, al CESE i al Comitè de les Regions, Maximitzar la repercussió en el desenvolupament de la migra-
ció; Contribució de la UE al Diàleg d’Alt Nivell de les Nacions Unides i properes etapes cap a l’ampliació dels vincles entre desenvolupament i 
migració. COM (2013) 292 final. Brussel·les, 21.05.2013. El Diàleg d’Alt Nivell de 2013 pretén definir mesures concretes per reforçar la cohe-
rència i la cooperació en tots els nivells, amb l’objectiu d’augmentar els beneficis de la migració internacional tant per als migrants com per 
als països, alhora que es redueixen les seves repercussions negatives 
243 Directiva 2004/114/CE que estableix les disposicions obligatòries per a l’admissió d’estudiants nacionals de tercers països i la Directiva 
2005/71/CE, que estableix un procediment ràpid per a l’admissió d’investigadors de tercers països que hagin contret un conveni d’acollida 
amb un organisme d’investigació aprovat per l’Estat membre.   
244 Proposta de Directiva del PE i del Consell relativa  als requisits d’entrada i residència dels nacionals de tercers països amb finalitats 
d’investigació, estudis, intercanvi d’alumnes, pràctiques remunerades i no remunerades, serveis de voluntariat i ocupació au pair (refosa). 
COM (2013) 151 final – 2013/0081 (COD). Brussel·les, 25.03.2013. S’estima que aquesta Proposta s’aprovarà al llarg del primer semestre 
del 2015. D’altra banda, aquesta Proposta ha estat objecte d’un dictamen del CESE aprovat el 18 de setembre de 2013. Dictamen  del CESE 
sobre la Proposta de Directiva del PE i del Consell relativa als requisits d’entrada i residència dels nacionals de tercers països amb finalitats 
d’investigació, estudis, intercanvi d’alumnes, pràctiques remunerades i no remunerades, serveis de voluntariat i ocupació au-pair (refosa) 
Brussel·les, 18.09.2013. 
245 Resolució del PE, de 9 d’octubre de 2013, sobre les mesures de la UE i dels estats membres per  fer front al flux de refugiats provocat pel 
conflicte a Síria (2013/2837 (RSP)). 
246 Aquest paquet de normes fixa procediments i terminis comuns per al tractament de les sol·licituds d’asil, introdueix requisits mínims 
d’acollida i posa fi a les transferències de sol·licitants d’asil a estats membres que no poden garantir-los unes condicions de vida dignes. Més 
de 330.000 persones van sol·licitar asil en els països de la UE al llarg de 2012. D’elles, 2.565 ho van fer a Espanya. Directiva 2013/32/UE del 
PE i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre procediments comuns per a la concessió o la retirada de la protecció internacional. DOUE L 
180, de 29.06.2013. Directiva 2013/33/UE del PE i del Consell, de 26 de juny de 2013 , per la que se aproven normes per a la acollida de 
sol·licitants de protecció internacional. DOUE L 180, de 29.06.2013. Reglament (UE) 603/2013 del PE i del Consell, de 26 de juny de 2013. 
DOUE L 180, de 29.06.2013. Reglament (UE) 604/2013, del PE i del Consell, de 26 de juny de 2013. DOUE L 180, de 29.06.2013. 
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bleix les normes d’acollida dels sol·licitants de protecció internacional. A més, el Reglament 603/2013 crea el sis-
tema Eurodac, que permetrà la comparativa d’empremtes dactilars que facilitaran l’aplicació del Reglament 
604/2013, que regula els criteris i mecanismes de determinació de l’Estat membre responsable de l’examen 
d’una sol·licitud de protecció internacional.  

Les vies de la immigració irregular per entrar als països comunitaris són variades, si bé destaquen les travessies 
per mar en condicions molt arriscades i perilloses. Enguany la tragèdia del 3 d’octubre per l’enfonsament d’una 
embarcació amb més de 500 persones immigrants enfront de les costes de l’illa Lampedusa, 360 de les quals 
van morir, ha tingut nombroses repercussions. De forma quasi immediata s’ha creat el grup especial per al Medi-
terrani per mandat del Consell de Ministres de Justícia i Interior (7 i 8 d’octubre). Posteriorment, en la sessió ple-
nària del PE del 23 d’octubre es constata que aquestes situacions només es poden prevenir mitjançant la coordi-
nació, la solidaritat i la responsabilitat; tot i això el PE fa una crida als estats membres perquè compleixin amb les 
obligacions internacionals de salvament marítim i declara que Lampedusa ha de marcar un punt d’inflexió per a 
Europa.247 Més tard, la Comunicació de la CE al PE i al Consell, del 4 de desembre, recull un seguit de propostes 
concentrades en cinc àmbits d’actuació: les accions en cooperació amb tercers països; la protecció regional, re-
assentament i reforç de les vies legals d’entrada a Europa; la lluita contra el tràfic il·lícit i la tracta d’éssers hu-
mans i la delinqüència organitzada; el reforç en la vigilància de fronteres i l’assistència als estats membres que 
reben fortes pressions migratòries i la solidaritat amb ells. 248

Altrament, pel que fa a la gestió de les fronteres enguany destaca la creació del Sistema Europeu de Vigilància de 
Fronteres, conegut com Eurosur, mitjançant el Reglament (UE) 1052/2013.

  

249 L’objectiu perseguit és permetre 
una millor comunicació entre els estats membres, que alhora estaran millor equipats, per prevenir, detectar i 
combatre la immigració il·legal, però també per reaccionar més ràpidament i salvar les vides dels immigrants en 
perill, especialment al Mediterrani. Aquest sistema permetrà els estats membres compartir imatges en temps real 
i dades sobre la situació de les fronteres exteriors de la UE. A més, en el marc de l’Estratègia europea de gestió 
integrada de les fronteres, la Comissió proposa noves eines com un sistema de registre d’entrades i sortides del 
territori de la UE que han estat objecte de Dictamen del CESE.250 D’altra banda dins del marc de la legislació de 
fronteres, cal fer una referència a la publicació en el diari oficial de la UE dels imports actualitzats i requerits per 
Espanya per al creuament de les seves fronteres.251

6.1.2. ÀMBIT ESTATAL  

  

En l’àmbit estatal la major part de les novetats legislatives s’adrecen a les persones immigrades. Tot i així, convé  
destacar les mesures recollides al Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, per promoure l’envelliment actiu i la 
compatibilitat de les persones de més edat amb la vida laboral.252

Pel que fa a la legislació amb afectació a la població estrangera, l’any 2013 s’inicia amb l’entrada en vigor l’1 de 
gener del Reial Decret llei 29/2012, de 28 de desembre, que modifica el règim de cotització del sistema especial 
de treballadors/ores de la llar. Aquesta norma té gran incidència entre la població immigrada, ja que un nombre 
alt de les persones d’origen estranger estan afiliades en aquest règim.

 

253

                                                           
247 

 Alhora, la norma fixa un increment de 

Resolució del PE, de 23 d’octubre de 2013, sobre els fluxos migratoris en el mar Mediterrani, amb especial atenció alts fets tràgics patits a 
les aigües de Lampedusa (2013/2827 (RSP)). 
248 Comunicació de la CE al PE i al Consell sobre les tasques del Grup Especial per al Mediterrani. COM (2013) 869 final, Brussel·les, 
04.12.2013. Entres les mesures concretes destaca que la Comissió suggereix que els immigrants puguin sol·licitar asil a la UE ja des d’altres 
països i així dissuadir-los de realitzar les travessies marítimes. 
249 Reglament (UE) 1052/2013 del PE i del Consell, de 22 d’octubre de 2013, pel qual es crea un Sistema Europeu de Vigilància de Fronteres 
(Eurosur). DOUE L 65, de 06.11.2013.  A Bulgària, Estònia, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Itàlia, Xipre, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Po-
lònia, Portugal, Romania, Eslovènia, Eslovàquia i Finlàndia, Eurosur entrarà en funcionament a partir del 2 de desembre de 2013. A la resta 
d’estats membres l’1 de desembre de 2014. 
250 Dictamen del CESE sobre la Proposta de Reglament del PE i del Consell pel qual s’estableix un Sistema de Entrada/Sortida (EES) per regis-
trar les dades d’entrada i sortida dels nacionals de tercers països que travessen les fronteres exteriors dels estats membres de la UE. COM 
(2013) 95 final — 2013/0057 (COD). DOUE C 271, de 19.09.2013. 
251 DOUE C 56, de 26.02.2013. Les quanties que cal acreditar han de representar el 10% del SMI brut (64,53€ per a l’any 2013) o el seu 
equivalent legal en moneda estrangera multiplicat pel nombre de dies que es romandrà al territori i pel nombre de persones que ho faran. A 
més, cal acreditar la disposició d’un bitllet de tornada nominatiu, intransferible i tancat. 
252 Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure 
l’envelliment actiu.  BOE núm. 65, de 16.03.2013. Entre altres mesures regula la compatibilitat entre la percepció d’una pensió de jubilació i 
el treball per compte d’altri  per afavorir l’allargament de la vida activa, reforçar la sostenibilitat del sistema de SS, i aprofitar en els coneixe-
ment i l’experiència d’aquests treballadors.  
253 En l’afiliació registrada dels treballadors/res estrangers el desembre 2013 el 30,6% estan afiliats al règim/sistema especial de treballa-
dors/res de la llar, bé sigui per compte propi o aliè. Entre d’altres mesures a la norma s’estableix per a l’any 2013 una nova escala de cotitza-
ció amb un nombre de trams menor que la inicialment fixada per al 2012. D’altra banda, la Llei 22/2013 de Pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2014 varia el tipus de cotització per contingències comunes i la seva distribució entre ocupador i ocupat. Des de l’1 d’abril de 
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l’1% en la quantia de les prestacions de gran invalidesa als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger 
durant la seva minoria d’edat com a conseqüència de la guerra civil.  

Una referència especial és la que requereix la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalit-
zació;254 si bé correspon a matèries de caire mercantil, la regulació que s’hi estableix té una alta incidència en 
temes d’immigració per les modificacions que proposa sobre els visats i les autoritzacions de residència per a de-
terminats col·lectius. Aquesta Llei aposta per una política d’immigració des d’un vessant econòmic que pretén 
afavorir l’activitat empresarial i la generació d’ocupació, tant a partir d’inversions estrangeres a Espanya com 
d’inversions espanyoles a l’exterior. Amb aquest fi s’estableixen nous procediments per facilitar l’entrada, la resi-
dència i la permanència en el territori espanyol per raons d’interès econòmic que constitueixen una regulació 
d’estrangeria paral·lela, especial i diferent a la que conté la Llei orgànica 4/2000 d’estrangeria i el desenvolupa-
ment reglamentari posterior. Altra modificació és la que s’estableix per a l’autorització de residència per a profes-
sionals altament qualificats i per als investigadors.255

D’altra banda, s’ha prorrogat per segona vegada la vigència de l’Ordre ESS/1/2012, tot i la seva limitació tempo-
ral, que regula la gestió col·lectiva de les contractacions en origen, exclusivament als efectes de la contractació de 
treballadors per a campanyes agrícoles de temporada.

  

256

Pel que fa a la gestió de la tramitació dels expedients d’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència 
destaca l’Acord subscrit entre el Ministeri de Justícia i el Consell General del Notariat el 2 d’abril de 2013 que dó-
na lloc a la Instrucció de 5 de juliol de 2013 sobre determinats aspectes del Pla intensiu de tramitació.

 Així, per tercer any consecutiu es restringeix, amb caràc-
ter general, la contractació de treballadors en origen a les campanyes agrícoles amb la intenció de mantenir 
l’aposta per la contractació de treballadors locals. Amb tot, les previsions marquen que el nombre de treballadors 
contractats per a les campanyes agràries per aquesta via a Catalunya serà inferior a partir del 2014, en tant que 
aleshores els ciutadans romanesos i búlgars i els seus familiars ja podran treballar a Espanya sense necessitat de 
disposar d’una autorització de treball.  

257

Entre les persones estrangeres, un col·lectiu que ha estat objecte d’atenció al llarg de l’any són els beneficiaris de 
protecció internacional. La Llei de modificació del Consell General del Poder Judicial modifica en la seva disposi-
ció final segona la Llei d’estrangeria per tal d’ampliar el text dels articles 32 i 57 en relació amb la residència de 
llarga durada i l’expulsió de beneficiaris de protecció internacional.

 En 
aquesta Instrucció s’articulen les actuacions per tal que els notaris, desprès de la recepció de la declaració de ju-
ra o promesa, puguin fer un acta, fent constar les dades recollides a l’Annex i que, com a document electrònic 
únic, sigui tramesa a la Direcció General dels Registres i del Notariat, que posteriorment remetrà al Registre Civil 
competent perquè s’hi inscrigui.   

258 A més, es modifica el Reglament 
d’estrangeria amb l’objectiu d’estendre l’estatut dels residents de llarga durada als beneficiaris de protecció in-
ternacional.259

                                                                                                                                                                                                 
2013, els treballadors/ores inclosos en el sistema especial de treballadors/res de la llar establert en el Règim general de la SS que prestin el 
seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupació hauran de formular directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de 
dades quan així ho acordin amb els ocupadors. BOE núm. 309, de 26.12.2013.  

 D’altra banda, el Consell de Ministres del dia 13 de desembre aprova el Programa de reassenta-
ment de refugiats a Espanya i acorda acollir 100 persones procedents del conflicte siri a l’emparament d’aquest 
Programa. 

254 Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
255 Així es regula la concessió d’un visat de residència per a estrangers no residents que es proposin realitzar una inversió de 2 milions o més 
d’euros o comprar un immoble per valor igual o superior a 500.000 euros o endegar un projecte empresarial d’interès general que tingui un 
impacte socioeconòmic a la regió o que facin una aportació rellevant a la innovació científica o tecnològica o que suposi la creació de llocs de 
treball. En la mateixa línia es regula la concessió d’una autorització de residència per un any per aquells que desitgin fer els tràmits per iniciar 
una activitat emprenedora i permet accedir a la situació de residència sense la necessitat de sol·licitar visat quan es justifiqui que s’ha produït 
prèviament l’inici efectiu de l’activitat per a la qual se sol·licita el visat. En la concessió d’aquestes autoritzacions no es tindrà en compte la si-
tuació nacional d’ocupació, es resoldran en un termini màxim de 20 dies i es renovaran cada dos anys. A més, la renovació de la residència 
podrà efectuar-se inclús si existeixen absències superiors a 6 mesos a l’any en el cas dels visats de residència i autoritzacions per inversions 
estrangeres o per treballadors estrangers a empreses que tinguin fixada la seva base d’operacions a Espanya. 
256 La primera prorroga es dóna amb l’Ordre ESS/2825/2012, de 27 de desembre per aplicar-se l’any 2013. BOE núm. 1, d’01.01.2013. I 
l’Ordre ESS/2445/2013 el prorroga amb efectes pel 2014. BOE núm. 312, de 30.12.2013. 
257 Instrucció de 5 de juliol de 2013, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre determinats aspectes del pla intensiu de trami-
tació dels expedients d’adquisició de nacionalitat espanyola. BOE núm. 163, de 09.07.2013.  
258 Llei orgànica 4/2013, de 28 de juny, de reforma del Consell General del Poder Judicial, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del Poder Judicial. BOE núm. 155, de 29.06.2013.  
259 Reial decret 844/2013, de 31 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i lli-
bertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d’abril. BOE núm. 262, d’01.11.2013. 
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6.1.3. ÀMBIT AUTONÒMIC  

Pel que fa les polítiques en matèria demogràfica, cal esmentar que el 25 de setembre el Govern aprova el Pla in-
tegral de suport a la família 2012-2016. Aquest document estratègic té per objectiu planificar i desenvolupar una 
acció conjunta de les actuacions i mesures que en matèria de polítiques familiars duen a terme en els diferents 
departaments de la Generalitat. Es preveuen accions que es troben en tres eixos diferenciats d’acció: la promoció 
de la família com a estructura social bàsica i l’acceptació de la diversitat familiar; el suport a la maternitat i 
l’acompanyament a la família en els moments de canvis del seu cicle vital i el suport a les famílies en situacions 
de vulnerabilitat. Les principals línies estratègiques són: promoure una xarxa integrada de recursos i serveis per a 
les famílies, donar acompanyament i formació, oferir suport a la família millorant els sistemes d’informació, po-
tenciar la funció educadora de la família i millorar el suport a les famílies amb necessitats específiques. El text es-
tableix que les polítiques de suport a la família s’han de vehicular mitjançant actuacions explícites i concretes, no 
només promovent determinades ajudes o serveis, sinó també de promoció i acompanyament a les famílies durant 
tot el seu cicle de vida.  

D’altra banda, el 19 de juliol se signa el Pacte per a la infància a Catalunya amb la voluntat de ser un instrument 
de consens que permeti avançar en matèria de drets i oportunitats dels infants, així com del seu benestar.260

Pel que fa a les persones estrangeres, les conseqüències derivades de les orientacions en polítiques socials reco-
llides en la Resolució 742/IX, aprovada pel Parlament català a finals del 2012, són diverses. Entre les adreçades 
específicament a les persones immigrades convé destacar que el Parlament “creu que és imprescindible aplicar 
la Llei 10/2010, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i desplegar l’Agència 
d’Acollida de Catalunya, per tal d’oferir formació en llengua catalana i coneixement de la societat catalana, del 
mercat laboral i de la legalitat a totes les persones immigrades a Catalunya".

 

261 Per aquest motiu, en el marc dels 
serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, al llarg del 2013 s’han promogut 
cursos per a formadors que s’encarregaran d’impartir les sessions sobre coneixement de la societat catalana i el 
seu marc jurídic, previstes en la Llei 10/2010. Altrament, s’està tramitant el desenvolupament reglamentari de 
l’esmentada Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya.262

D’altra banda, en Resolució anterior el Parlament també “constata la necessitat de garantir la igualtat de tracte 
de totes les persones empadronades a Catalunya en l’accés als serveis públics i, en concret, a la sanitat, tal com 
estableix el Pacte nacional per a la immigració.”. Aquest mandat parlamentari s’ha traduït en l’enviament de prop 
de 116.000 targetes sanitàries individuals (TSI) a les persones estrangeres majors d’edat sense autorització de 
residència, però empadronades al territori català segons dues tipologies: la targeta N1 (menys d’un any 
d’empadronament) o N2 (més d’un any d’empadronament), i a les majors d’edat de qui no consta empadrona-
ment s’ha previst enviar una carta per tal que l’acreditin.

 

263

Finalment, convé remarcar que el mes d’octubre el Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar el Pla de 
ciutadania i de les migracions 2013-2016 i així establir un nou marc de governança migratòria a Catalunya. Val a 
dir que al llarg del segon semestre del 2013 s’han iniciat els treballs per elaborar aquest cinquè Pla que pretén 
fer front al nou context migratori, on la intensitat de la immigració s’ha reduït i emergeixen els moviments emigra-
toris.

 

264

                                                           
260 

 Un exemple de les noves tendències migratòries amb l’augment del flux emigratori és el canvi observat 
en les consultes i en l’assessorament que facilita el Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari (SA-

Pacte per a la infància a Catalunya, signat el 19 de juliol pel Govern de Catalunya, juntament amb institucions, entitats, agents econòmics i 
socials, entitats municipalistes i grups parlamentaris.  
261 Resolució 742/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern. BOPC núm. 390, de 02.10.2012. 
262 Edicte de 25 de setembre de 2013, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret dels serveis d’acollida de les persones 
immigrades i retornades a Catalunya. DOGC núm. 6476, de 09.10.2013. 
263 L’aplicació del Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, marca que els ciutadans estrangers sense permís de residència perdin la seva con-
dició d'assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut (excepte els menors d'edat estrangers). A Catalunya, el Departament de Salut 
va decidir facilitar l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del CatSalut a aquestes persones ja empadronades a Catalu-
nya, tal i com es recull a la Instrucció 10/2012 del CatSalut. Per això, cal que acreditin “estar empadronades en qualsevol dels municipis de 
Catalunya per un període continuat, almenys de tres mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de reconeixement 
d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut”. Segons nota de premsa Generalitat de Catalunya de 25.03.2013.  
264 Resolució 323/X del Parlament de Catalunya sobre l’orientació de política general del Govern. B0PC núm. 160, de 02.10.2013. La primera 
fase participativa per a l’elaboració del Pla s’obre a la fi del mes de maig amb la intenció de presentar les conclusions del debat al juny, mo-
ment a partir del qual s’inicia la redacció del text del Pla. L’impuls rebut per part del Parlament amb aquesta Resolució és cronològicament 
posterior. 
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RU). El 2013, empès per la demanda creixent, el SARU també atén i assessora universitaris amb títols acadèmics 
emesos a l’Estat espanyol i que volen treballar a l’estranger, si bé encara és un servei minoritari.265

                                                           
265 El SARU va néixer l’any 2010 amb l’objectiu de donar assessorament sobre el reconeixement acadèmic dels títols universitaris obtinguts 
als països d’origen per les persones estrangeres residents a Catalunya i, més enllà de les consultes, el servei també gestiona expedients per 
agilitzar els tràmits d’homologació i reconeixement professional, competència de l’Administració de l’Estat. 
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6.2. SALUT 

6.2.1. ÀMBIT DE LA UE 

Enguany la normativa i iniciatives europees en matèria de salut estan focalitzades bàsicament en la promoció de 
l’activitat física i en la lluita contra la droga. 

Cal destacar l’aprovació del Pla d’acció de la UE en matèria de lluita contra la droga 2013-2016,266

Basant-se en aquestes actuacions i temes transversals, el Pla defineix una sèrie d’indicadors generals que facili-
ten la mesura de l’eficàcia global d’aquest pla i fixa indicadors que es basen en el programa, en avaluacions i al-
tres fonts de dades. Aquest Pla té una durada de quatre anys, de 2013 a 2016, i es preveu l’elaboració d’un se-
gon pla d’acció per a 2017-2020, una vegada que s’hagi dut a terme l’avaluació intermèdia al 2016 dels resul-
tats de l’Estratègia. 

 el qual esta-
bleix les actuacions per assolir els objectius de l’Estratègia de la UE en matèria de lluita contra la droga per a 
2013-2020, comentat a l’edició anterior d’aquesta Memòria. Així, les actuacions definides pel Pla corresponen 
als dos àmbits d’actuació de l’Estratègia (la reducció de la demanda i l’oferta de drogues) i als tres temes trans-
versals de l’Estratègia (coordinació, cooperació internacional i informació, investigació, seguiment i avaluació).   

El Consell també ha emès una Recomanació sobre la promoció de l’activitat física beneficiosa per a la salut en di-
versos sectors,267

Enguany també s’ha reflexionat sobre els beneficis que reporta la salut electrònica,

 a la qual constata que alguns dels beneficis de l’activitat física radiquen en el menor risc de pa-
tir malalties cardiovasculars, determinats tipus de càncer i diabetis, millores a la salut musculoesquelètica i con-
trol del pes corporal, així com efectes positius en el desenvolupament de la salut mental i els processos cognitius. 
El Consell recomana treballar en polítiques eficaces per a promoure l’activitat física i, en aquest sentit, proposa 
que es supervisin els nivells i les polítiques en aquesta matèria. Per tal de poder fer-ho, estableix una sèrie 
d’indicadors d’avaluació, tenint en compte les directrius d’activitat física de la UE. 

268

6.2.2. ÀMBIT ESTATAL 

 tenint en compte el Pla 
d’acció de salut en línia 2012-2020, descrit a l’edició anterior d’aquesta Memòria. El Comitè de les Regions cons-
tata que la salut electrònica dóna l’oportunitat als ciutadans d’exercir un major control sobre la seva salut. En 
aquest sentit, considera que cal tenir en compte que aquesta matèria està en constant evolució i expansió i cal 
seguir potenciant una major qualitat per tal que les persones interessades puguin intercanviar dades electròni-
cament. 

La normativa estatal en aquest àmbit versa bàsicament sobre els medicaments, tant des del punt de vista de la 
farmacovigilància com de la dispensació i distribució, incorporant també aspectes relatius a la salut electrònica, 
en la mateixa línia que la UE. Val a dir també que les disposicions normatives aprovades transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives europees 2010/84/UE269 i 2012/26/UE270 del Parlament Europeu i 
del Consell, sobre farmacovigilància i 2011/62/UE271

  

 del Parlament europeu i del Consell, sobre prevenció 
d’entrada de medicaments falsificats. 

                                                           
266 Pla d’acció de la UE en matèria de lluita contra la droga 2013-2016. DOUE C 351, de 30.11.2013. 
267Recomanació del Consell de 26 de novembre de 2013 sobre la promoció de l’activitat física beneficiosa per a la salut en diversos sectors. 
DOUE C 354, de 04.12.2013. 
268 Dictamen del Comitè de les Regions – Pla d’acció sobre la salut electrònica 2012-2020- Atenció sanitària innovadora per al segle XXI. 
DOUE C 280, de 27.09.2013. 
269 Directiva 2010/84/UE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de desembre de 2010 que modifica, pel que fa a la farmacovigilància, la 
Directiva 2001/83/CE per la qual s’estableix un codi comunitari sobre medicaments per a ús humà. DOUE L 348, de 31.12.2010. 
270 Directiva 2012/267UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012 per la qual es modifica la Directiva 2001/83/CE pel 
que fa a la farmacovigilància. DOUE L 299, de 27.10.2012. 
271 Directiva 2011/62/UE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny de 2011 que modifica la Directiva 2001/83/CE per la qual 
s’estableix un codi comunitari sobre medicaments d’ús humà, pel que fa a la prevenció de l’entrada de medicaments falsificats en la cadena 
de subministrament legal. DOUE L 174, de 01.07.2011. 
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També cal destacar que l’any 2013 ha estat declarat com l’any espanyol de les malalties rares, amb l’objectiu 
d’apropar als ciutadans el coneixement d’aquestes patologies considerades com a poc freqüents i despertar 
l’interès de nous investigadors, professionals sanitaris i indústria.272

En relació amb els medicaments, s’aprova la Llei 10/2013,

 

273

Pel que fa al primer bloc, es passa d’una farmacovigilància reactiva, que consisteix en detectar els problemes de 
seguretat provocats pels medicaments, a un model més proactiu, el qual pretén anticipar-se a aquests problemes 
per tal d’evitar-los. Aquest nou model, basat en la Directiva europea 2010/84/UE té els objectius següents: 

 la qual incorpora a l’ordenament jurídic espanyol 
dues directives sobre farmacovigilància i sobre prevenció d’entrada de medicaments falsificats en la cadena de 
subministrament legal i modifica la Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanita-
ris. Les novetats introduïdes per la present Llei es poden classificar en quatre blocs: reforç de les garanties de se-
guretat; prevenció de l’entrada de medicaments falsificats; autoritzacions, inspeccions i sancions i taxes pels ser-
veis de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. 

 Incrementar l’eficiència del sistema de farmacovigilància 

 Millorar la comunicació i la transparència en les decisions relacionades amb la seguretat dels medicaments, 
per la qual cosa es disposa d’una llista de medicaments de seguiment especial. 

 Fomentar la participació ciutadana, per la qual cosa s’implementa un formulari electrònic per a la comunica-
ció de reaccions adverses per part de professionals sanitaris i ciutadans. 

 Enfortir les obligacions de la indústria farmacèutica. En aquest sentit, s’estableix que els laboratoris farma-
cèutics hauran d’elaborar un arxiu mestre del sistema de farmacovigilància, on ha de quedar reflectida tota la 
informació sobre la seguretat del medicament, que estarà disponible per a ser inspeccionat per les agències 
de medicaments. 

Quant al segon bloc, relatiu a la prevenció de l’entrada de medicaments falsificats, es transposa la Directiva 
2011/62/UE amb els objectius següents: 

 Enfortir les garanties de seguretat en el subministrament de medicaments a través de la posada en marxa de 
bones pràctiques de distribució. 

 Major control de tots els agents que participen en la cadena de distribució dels medicaments i els seus prin-
cipis actius. 

 Més garanties de qualitat quan l’origen del medicament o dels seus principis actius sigui un país no perta-
nyent a la UE, la qual cosa suposa noves obligacions en les activitats d’inspecció, i l’augment d’inspeccions a 
fabricants de principis actius ubicats a tercers països. 

 Control dels magatzems de medicaments a les zones franques. 

En relació amb el bloc relatiu a les autoritzacions, inspeccions i sancions, es garanteix que totes les autoritzacions 
de comercialització de medicaments estiguin subjectes als mateixos criteris. En matèria de sancions, s’estenen 
als productes sanitaris, els cosmètics i els productes de cura personal les diverses previsions que la Llei ja recull 
per als medicaments. A més, es prohibeix la venda a domicili i qualsevol tipus de venda indirecta al públic de pro-
ductes sanitaris, així com la seva publicitat, quan les administracions sanitàries ho considerin procedent per ra-
ons de salut pública o seguretat de les persones.  

Finalment, pel que fa a les taxes de l’Agència Espanyola de Medicaments, la Llei adequa els imports que aquesta 
percep per serveis com la tramitació de procediments d’autorització, modificació, renovació o manteniment de 
medicaments en el mercat. Tanmateix, incorpora els imports derivats de les noves activitats i competències en re-

                                                           
272 El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha creat un espai web dedicat a aquestes malalties. Consulta a 
http://www.2013aeer.msssi.gob.es/documentos/galeria/home.htm. 
273 Llei 10/2013, de 24 de juliol, per la qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 2010/84/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 15 de desembre de 2010, sobre farmacovigilància, i 2011/62/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, 
sobre prevenció de l’entrada de medicaments falsificats a la cadena de subministrament legal, i es modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, 
de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. BOE núm. 177, de 25.07.2013. 
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lació amb la transposició de les noves directives. No obstant això, s’estableixen algunes excepcions en el paga-
ment de la taxa en casos com la fabricació de medicaments sense interès comercial, però amb interès sanitari i  
activitats relatives a medicaments de teràpia avançada. En altres casos, com les autoritzacions de comercialitza-
ció de medicaments d’interès per part de l’Administració (per exemple, adequació dels envasos a la durada del 
tractament) s’aplica una reducció del 95%. 

Dins de la normativa relativa als medicaments, cal esmentar també el Reial decret 577/2013, pel qual es regula 
la farmacovigilància de medicaments d’ús humà,274

Les novetats i els aspectes més destacats d’aquesta norma es poden classificar en quatre apartats: la cooperació 
europea, la comunicació dels riscos dels medicaments, la farmacovigilància proactiva i la participació ciutadana. 
Pel que fa a la cooperació europea, tenint en compte la creació del Comitè per a l’Avaluació de Riscos en Farma-
covigilància Europeu, se simplifiquen els tràmits administratius actuals i es possibilita l’enviament telemàtic dels 
informes periòdics de seguretat que elabora el titular de l’autorització de comercialització, els quals seran acces-
sibles per part de totes les agències encarregades de la regulació de medicaments dels estats membres. 
S’estableix que les activitats de farmacovigilància dels països de la UE seran revisades per la Comissió Europea 
de manera biennal, per tal que es garanteixin les funcions establertes. Aquesta revisió inclou tant les funcions en 
aquesta matèria de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris com de les comunitats autònomes. 

 el qual actualitza la regulació vigent en aquesta matèria  i in-
corpora a l’ordenament jurídic les novetats introduïdes per la Directiva 2010/84/UE i per la Directiva 
2012/26/UE. 

Pel que fa a la comunicació dels riscos, s’estableix que l’Agència Espanyola de Medicaments farà públiques les 
decisions en matèria de farmacovigilància i la seva motivació i, d’altra banda, es posa especial atenció en la vigi-
lància de nous medicaments i d’aquells en què s’identifiqui un problema de seguretat potencial, els quals tindran 
un distintiu a la fitxa tècnica i en el prospecte. Tanmateix, a fi i efecte de garantir la seguretat, el llistat d’aquests 
medicaments es farà públic. 

Pel que fa a la farmacovigilància proactiva, el Decret va en la mateixa línia que la Llei 10/2013, anteriorment ci-
tada, en el sentit d’anticipar-se a la possible problemàtica que puguin causar els medicaments. En aquest apartat 
destaca l’ampliació de la definició de reacció adversa, de tal manera que inclou qualsevol resposta nociva i no in-
tencionada a un medicament (inclou així les reaccions adverses derivades de qualsevol ús al marge dels termes 
de l’autorització de comercialització, abús i errors de medicació); l’establiment de criteris sobre les obligacions i 
funcions de les parts responsables implicades; el reforç de les obligacions dels titulars de l’autorització de comer-
cialització encaminades a identificar problemes potencials de seguretat, la qual cosa es plasma en un pla de ges-
tió de riscos que passarà a formar part de l’autorització de comercialització i en la recollida de totes les dades que 
es vagin generant i puguin incidir en el balanç benefici–risc dels medicaments. 

S’aprova també el Reial decret 686/2013, relatiu al registre i condicions de dispensació dels medicaments d’ús 
humà fabricats industrialment,275 el qual actualitza i adapta al progrés tècnic la regulació fins ara vigent en 
aquesta matèria i conclouen la transposició de les Directives 2010/84/UE i la Directiva 2012/26/UE, ja transpo-
sades parcialment per la Llei i el Reial decret citats anteriorment. Aquest Reial decret actualitza els procediments 
d’autorització de comercialització de medicaments per a la seva adaptació a les directives europees mencionades 
i estableix conseqüències administratives que per motius de seguretat poden afectar les condicions d’autorització 
de comercialització dels medicaments d’ús humà. També modifica la definició de principi actiu276 i d’excipient277

En relació amb la distribució dels medicaments, s’aprova el Reial decret 782/2013,

 i 
introdueix modificacions en el registre de medicaments de teràpia avançada, establint garanties de qualitat, se-
guretat, eficàcia, identificació i informació. D’altra banda, s’incideix en els requisits postautorització, de tal mane-
ra que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà obligar el titular de l’autorització a realit-
zar un estudi de seguretat i d’eficàcia.  

278

                                                           
274 

 el qual actualitza la nor-
mativa que regulava des de l’any 1994 la distribució de medicaments. Així mateix, completa la transposició (feta 

Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d’ús humà. BOE núm. 179, de 
27.07.2013. 
275 Reial decret 686/2013, de 16 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1345/2007, d’11 d’octubre, pel qual es regula el proce-
diment d’autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d’ús humà fabricats industrialment. BOE núm. 223, de 
17.09.2013. 
276 Tota substància o barreja de substàncies destinades a la fabricació d’un medicament i que, en ser utilitzades en la seva producció, es 
converteixen en un component actiu d’aquest medicament destinat a exercir una acció farmacològica, immunològica o metabòlica amb la fi-
nalitat de restaurar, corregir o modificar les funcions fisiològiques, o d’establir un diagnòstic. 
277 Tot component d’un medicament diferent del principi actiu i del material d’acondicionament. 
278 Reial decret 782/2013, d’11 d’octubre, sobre distribució de medicaments d’ús humà. BOE núm. 251, de 19.10.2013. 
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en part per la Llei 10/2013) dels aspectes relatius a la distribució i fabricació de medicaments i principis actius, 
que inclouen mesures per prevenir l’entrada de medicaments falsificats en el canal legal i regulen aspectes con-
crets relatius a les operacions de distribució amb tercers països. 

El Reial decret incorpora com a nova figura en la distribució de medicaments els magatzems de distribució ubi-
cats a les zones duaneres, incloent les zones franques i dipòsits francs. També regula les entitats d’intermediació 
i estén els requisits d’autorització als magatzems de medicaments sota control o vigilància duanera. 

El Reial decret inclou també un capítol dedicat a les bones pràctiques de distribució, que seran publicades pel 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

S’incorpora també una disposició addicional sobre venda directa de medicaments a professionals sanitaris, com 
a desenvolupament de la Llei 29/2006. En aquet sentit, es disposa que la venda o el subministrament serà rea-
litzada per les oficines de farmàcia, si bé alguns medicaments que, en base a les seves característiques especials 
determinarà l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris mitjançant Resolució, podran ser venuts 
als professionals pels laboratoris farmacèutics i els magatzems majoristes.  

Finalment, en relació amb la venda a distància, s’aprova el Reial decret 870/2013,279

Cal fer esment de la Resolució

 que desenvolupa la Llei 
29/2006, de 26 de juliol, en el sentit de proporcionar un marc normatiu perquè la venda legal de medicaments 
d’ús humà elaborats industrialment no subjectes a prescripció mèdica, realitzada a distància, es faci amb les ga-
ranties sanitàries necessàries, així com permetre que els ciutadans puguin identificar més fàcilment els llocs web 
que venen legalment medicaments no subjectes a prescripció mèdica i distingir-los d’aquells que els venen 
il·legalment. D’altra banda, el Reial decret també transposa part de les directives europees mencionades al prin-
cipi d’aquest apartat. El Reial decret regula la comunicació prèvia de l’activitat que han de fer les farmàcies al-
menys 15 dies abans de l’inici de l’activitat de venda a distància; els llocs web de l’Agència Espanyola de Medi-
caments i Productes Sanitaris i de les autoritats competents de les comunitats autònomes; els requisits aplica-
bles als llocs web de les oficines de farmàcia i els requisits de la dispensació i l’ús racional de medicaments no 
subjectes a prescripció. D’altra banda, regula el transport del medicament i l’entrega a l’usuari, les devolucions, 
els codis de conducta, amb caràcter voluntari, i les actuacions inspectores per assegurar el compliment del Reial 
decret. 

280

Ja fora de l’àmbit estricte dels medicaments, s’aprova el Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 
183/2004, pel qual es regula la targeta sanitària individual.

 que modifica les condicions de finançament de medicaments inclosos a la pres-
tació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut. Aquest medicaments, si bé no tenen la qualificació d’ús hospi-
talari, tenen establertes reserves singulars en l’àmbit del sistema nacional consistents a limitar la seva dispensa-
ció als pacients no hospitalitzats en els serveis de farmàcia dels hospitals. Mitjançant aquesta Resolució, els me-
dicaments queden subjectes a l’aportació reduïda de l’usuari (10% del preu dels medicaments). 

281

Cal destacar també en aquest apartat la Llei de pressupostos de l’Estat

 Aquest Reial decret estableix el format únic i comú 
de targeta sanitària vàlid per a tot el Sistema Nacional de Salut, per tal de desenvolupar allò disposat pel Reial 
decret llei 9/2011, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut. 

282, la qual introdueix dues modificacions 
en matèria de salut. En primer lloc, la disposició final onzena modifica la Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut, en relació amb un dels supòsits que defineixen la condició d’assegurat a efectes de la 
prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Concretament, estableix que tindran aquesta condició els que hagin 
esgotat la prestació o el subsidi d’atur o altres prestacions de naturalesa similar,283

En segon lloc, s’incorpora una nova disposició addicional (la 65), anomenada “Pèrdua de residència a afectes de 
prestacions de la Seguretat Social, inclosos els complements a mínims”, en la qual es regula el manteniment del 
dret de les prestacions econòmiques i sanitàries quan s’exigeixi la residència en el territori espanyol. Així, esta-

 es trobin en situació de deso-
cupació, no acreditin la condició d’assegurat per qualsevol altre títol i resideixin a Espanya. 

                                                           
279 Reial decret 870/2013, de 8 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic, a través de llocs web, de medicaments d’ús 
humà no subjectes a prescripció mèdica. BOE núm. 269, de 09.11.2013. 
280 Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per 
la qual es procedeix a modificar les condicions de finançament de medicaments inclosos a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de 
Salut mitjançant l’assignació d’aportació de l’usuari. BOE núm. 225, de 19.09.2013. 
281 Reial decret 702/2013, de 20 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta 
sanitària individual. BOE núm. 238, de 04.10.2013. 
282 Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014. BOE núm. 309, de 26.12.2013. 
283 S’afegeix el concepte d’altres prestacions de naturalesa similar. 
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bleix que el beneficiari d’aquestes prestacions, inclosos els complements a mínims, té la residència habitual a 
Espanya encara que hagi tingut estades a l’estranger sempre i quan aquestes no superin els 90 dies en el decurs 
de l’any natural o quan l’absència del territori espanyol estigui motivada per causes de malaltia degudament justi-
ficades. 

També s’ha aprovat la Llei orgànica 3/2013, de protecció de la salut de l’esportista i la lluita contra el dopatge en 
l’activitat esportiva,284

L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut a l’Esport, que substitueix l’Agència Estatal Antidopatge, és 
l’organisme públic independent encarregat de la protecció de la salut dels esportistes, amb competències en ma-
tèria de prevenció, repressió i investigació. Aquesta Agència assumeix els treballs de planificació i realització dels 
controls antidopatge i la tramitació dels procediments sancionadors nacionals. La Llei adapta a la legislació espa-
nyola les fórmules de repressió del dopatge contingudes al Codi mundial antidopatge de l’Agència Mundial.  

 la qual respon a l’evolució de les pràctiques detectades en matèria de dopatge. La Llei re-
cull una sèrie de mesures encaminades a la prevenció dels riscos associats a la pràctica esportiva amb actuaci-
ons en l’àmbit de la prevenció, la cooperació entre les diverses administracions públiques i els agents privats, així 
com en el camp de la prevenció, repressió i investigació en la lluita contra el dopatge. El nou model contempla 
l’establiment d’un Pla de suport a la salut en l’àmbit de l’activitat esportiva que determinarà els riscos comuns i 
específics per a la salut dels esportistes, segons els casos, i establirà les mesures de prevenció, conservació i re-
cuperació que puguin resultar necessàries, en funció dels riscos detectats. En aquest sentit, es preveu un sistema 
de reconeixements mèdics que serà més intens a mesura que sigui més exigent l’activitat física que cal realitzar; 
els establiments relacionats amb la pràctica esportiva tindran l’obligació de disposar de mitjans de lluita contra 
malalties cardiorespiratòries agudes; s’habilita un sistema de targeta de salut dels esportistes d’alt nivell o de ca-
ràcter professional i s’estableixen noves mesures de protecció de la salut quan finalitza l’activitat esportiva. 

La Llei endureix les sancions, que podran arribar fins als 400.000 euros. El Tribunal d’Arbitratge substitueix el 
Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva i se li atribueix una secció especialitzada en dopatge. 

Com a iniciatives públiques es pot destacar la creació de l’Observatori de la Nutrició i Estudi de l’Obesitat,285

 Aglutinar les principals fonts d’informació sobre nutrició, activitat física i obesitat existents. 

 que 
respon al mandat legal de la Llei 17/2011, de seguretat alimentària i nutrició, i també està previst a l’Estratègia 
per a la nutrició, activitat física i obesitat del 2005, la qual situa Espanya dins de l’Estratègia mundial 
d’alimentació, activitat física i salut de l’OMS. L’Observatori s’ha constituït com a sistema d’informació per conèi-
xer la situació nutricional i l’evolució de l’obesitat de la població espanyola i com a plataforma de trobada entre 
tots els agents implicats en la qual convergeixen els objectius de promoció d’una alimentació saludable i la pràc-
tica de l’activitat física. Els objectius principals són els següents: 

 Afavorir la difusió d’informació sobre nutrició, activitat física i obesitat, així com el seu intercanvi entre les di-
verses administracions públiques i altres institucions i entitats. 

 Conèixer la tendència de la prevalença del sobrepès i de l’obesitat en la població, especialment en la infància 
i l’adolescència. 

 Millorar el coneixement dels determinants de l’obesitat en la població. 

 Conèixer els patrons nutricionals i d’activitat física de la població espanyola. 

 Detectar els canvis produïts en la presentació de l’obesitat, amb especial incidència a les desigualtats soci-
als. 

També cal fer referència a l’aprovació del Pla estratègic d’infància i adolescència 2013-2016, el qual inclou me-
sures específiques per promoure una bona salut i hàbits en aquest col·lectiu, atorgant prioritat a les poblacions 
més vulnerables. Entre les mesures previstes consta la unificació de la normativa per homogeneïtzar l’edat 
d’accés al consum d’alcohol als divuit anys; s’estableix que els menors podran romandre a les unitats pediàtri-

                                                           
284 Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la salut de l’esportista i lluita contra el dopatge en l’activitat esportiva. BOE núm. 
148, de 21.06.2013. 
285 Resolució de 28 de gener de 2013, de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 18 de gener de 2013, pel qual es crea l’Observatori de la Nutrició i Estudi de l’Obesitat. BOE núm. 47, de 23.02.2013. Consulta a 
http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/web/home.shtml. 
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ques fins als 18 anys i no fins als 14 com actualment i es preveu com a eix bàsic la promoció dels hàbits de vida 
saludables i la prevenció de trastorns alimentaris. D’altra banda, també s’anuncia la posada en marxa d’una Es-
tratègia de salut mental infantil i juvenil, en la línia de la creació recent del títol de metge especialista en psiquia-
tria del nen i l’adolescent. 

Enguany s’aprova també el Pla d’acció sobre drogues 2013-2016, el qual suposa un desenvolupament de 
l’Estratègia nacional sobre drogues 2009-2016 i s’emmarca en l’Estratègia de lluita contra la droga 2013-2020, 
citada a l’apartat de normativa de la UE. Així, aquest Pla marca les prioritats d’actuació en matèria d’addiccions, 
proporcionant una concreció de l’Estratègia. El Pla preveu 36 accions per als 6 eixos i els 14 objectius generals 
de l’Estratègia, i de cadascuna d’aquestes accions se’n descriu l’objectiu general, la denominació de l’acció, la 
seva meta i els seus beneficiaris, així com els participants del grup de treball que la desenvolupa. 

Finalment, cal fer palès que la Comissió Europea ha reconegut el lideratge mundial d’Espanya en el Programa eu-
ropeu Acord, amb la finalitat d’incrementar la disponibilitat d’òrgans per a trasplantaments a la UE. 

6.2.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

En aquest àmbit s’han aprovat quatre normes que han estat objecte de dictamen per part del CTESC. 

En primer lloc, el Decret 8/2013, pel qual es modifica l'article 6 del Decret 92/2009, de 9 de juny, pel qual s'es-
tableixen els requisits tecnicosanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb 
monitors d'hemodiàlisi.286

Dictamen 25/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica l’article 6 del Decret 92/2009, de 9 de 
juny, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària dels centres i unitats de 
diàlisi equipats amb monitors d’hemodiàlisi. 

  Aquest Decret estableix que aquests centres poden optar per disposar d’un servei de 
farmàcia o d’un dipòsit de medicaments (i no només de medicaments com establia el Decret que es modifica), 
per tal d’aconseguir un ús més racional del medicament i de la despesa dels centres. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 5 de novembre de 2012. 

El CTESC ha valorat el Projecte de decret i no ha realitzat cap observació sobre el seu contingut. 

En segon lloc, s’aprova el Decret 152/2013, de 9 d’abril, de creació del Col·legi de Dietistes–Nutricionistes de Ca-
talunya,287

Dictamen 48/2010 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietistes–Nutricionistes de Catalunya. 

 el qual estableix la naturalesa i el règim jurídic del Col·legi. També regula l’àmbit territorial i l’àmbit 
personal i les relacions del Col·legi amb l’Administració. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària de 20 de desembre de 2010. 

El CTESC ha valorat el Projecte de decret i no ha realitzat cap observació sobre el seu contingut. 

En tercer lloc, el Decret 224/2013, de 10 de setembre, pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, 
pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d'òptica.288

                                                           
286 

 Mitjançant aquest Decret se su-
primeix l’autorització prèvia del projecte de creació, modificació o trasllat de l’establiment d’òptica, que exigia el 
Decret que es modifica, i d’aquesta manera només cal l’autorització administrativa d’obertura i funcionament de 
l’establiment. D’altra banda, s’afegeixen dos articles al Decret 126/2003. Un dels articles regula com s’ha de 
tramitar la sol·licitud de modificació de l’autorització i l’altre article regula les obligacions dels establiments 
d’òptica de comunicar a l’Administració els canvis de denominació de l’establiment, els canvis d’adreça, els can-
vis de directora o director tècnic i la decisió de tancar l’establiment. 

Decret 8/2013, de 3 de gener, pel qual es modifica l'article 6 del Decret 92/2009, de 9 de juny, pel qual s'estableixen els requisits tecni-
cosanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi. DOGC núm. 6287, de 
07.01.2013. 
287 Decret 152/2013, de 9 d'abril, de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. DOGC núm. 6352, d’11.04.2013. 
288 Decret 224/2013, de 10 de setembre, pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits tecni-
cosanitaris dels establiments d'òptica. DOGC núm. 6460, de 16.09.2013. 
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Dictamen 5/2013 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, pel 
qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d’òptica. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió ordinària 
de 15 d’abril de 2013. 

El Dictamen conté una observació general.  

El CTESC considera que en el Projecte de decret o en les memòries que l’acompanyen caldria justificar la raó 
per la qual s’estableix el requisit que la persona titular de l’establiment de l’òptica i el director/a tècnic, en el 
cas de ser metges, no han d’exercir la professió. 

El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprova-
da. 

Finalment, s’aprova el Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el Registre de Professionals Sani-
taris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sa-
nitaris en l'àmbit de Catalunya.289

Es regulen les funcions que comporta la gestió del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya, s’estableixen 
les dades que ha de contenir i es regula el procediment d’obtenció, comunicació i integració de les dades. També 
es regula l’accés a les dades del Registre.  

 Aquest Decret té un doble objecte: en primer lloc, crear i regular el Registre de 
Professionals Sanitaris de Catalunya i, en segon lloc, establir els criteris generals i requisits mínims dels registres 
públics de professionals de les corporacions de professionals sanitaris de Catalunya, de tots els centres sanitaris 
(tant de titularitat pública com privada) i de les entitats d’assegurances que actuen en el ram de la malaltia a Ca-
talunya. La norma és d’aplicació a l’àmbit de l’Administració sanitària, dels col·legis professionals sanitaris de Ca-
talunya, dels consells catalans de col·legis de professionals sanitaris, dels centres sanitaris tant de titularitat pú-
blica com privada i de les entitats d’assegurances que actuen en el ram de la malaltia a Catalunya. 

D’altra banda, s’estableix la finalitat dels registres públics de professionals sanitaris, es regula la responsabilitat 
de les persones, físiques o jurídiques, titulars dels registres públics de professionals sanitaris sobre la direcció i la 
gestió dels seus registres. S’estableixen quines són les dades públiques d’aquests registres i com es comuniquen 
les dades d’aquests registres al Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya. 

Dictamen 14/2013 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de Professionals Sanitaris de Cata-
lunya i s’estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en 
l’àmbit de Catalunya. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió ordinària 
de 16 de setembre de 2013. 

El Dictamen conté dues observacions generals i deu observacions a l’articulat. 

En les observacions generals, el CTESC considera convenient que, estant en tràmit la creació d’un Registre Es-
tatal de Professionals Sanitaris, es garanteixi la coordinació d’ambdós registres i també recomana que se subs-
titueixin les referències a “ram de la malaltia” per “ram de la salut”. 

En les observacions a l’articulat, d’una banda es fan observacions de caràcter tècnic per la millora de la redac-
ció del Projecte de decret. 

D’altra banda, la resta d’observacions van en la línia d’aclarir que el Registre de Professionals Sanitaris de Ca-
talunya és l’òrgan responsable de comunicar al Registre Estatal de Professionals Sanitaris les dades necessàri-
es per al manteniment i desenvolupament del sistema d’informació sanitària del Sistema Nacional de Salut. 

El CTESC considera que caldria afegir entre les finalitats del registre informar els ciutadans i ciutadanes que ho 
desitgin de les dades dels professionals sanitaris que es determinen com a públiques. 

                                                           

289 Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris ge-
nerals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya. DOGC núm. 6511, de 28.11.2013. 
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El CTESC considera que caldria afegir la possibilitat d’inscriure’s voluntàriament per a les persones no inscrites 
en cap col·legi ni associació de professionals sanitaris de Catalunya, però amb titulació que permet exercir al-
guna de les professions sanitàries. 

Finalment, el CTESC recomana aclarir la delimitació de les competències sancionadores en funció de l’import 
de la sanció. 

La norma aprovada incorpora el 50% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprova-
da. 

Cal destacar també l’aprovació de dues normes que afecten l’organització del sector públic vinculat a la salut. En 
primer lloc, el Decret 10/2013, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català 
de la Salut,290

En segon lloc, s’aprova el Decret llei 5/2013, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya,

 en concordança amb el Pla de salut 2011- 2015, que manifesta que es vol aprofundir en el model 
d’ordenació territorial sanitària de Catalunya amb l’objectiu d’assolir un model que permeti guanyar en eficiència i 
minimitzar els costos administratius, però que afavoreixi la participació dels ciutadans. 

291

En l’àmbit català també podem destacar diverses iniciatives públiques. Així, s’aprova el Pla de seguretat alimentà-
ria de Catalunya 2012-2016,

 en el context de crisi econòmica i pressupostària de llarga durada. Pel 
que fa a l’àmbit del sector públic vinculat a la salut, el Decret llei extingeix la personalitat jurídica dels governs ter-
ritorials de salut fent efectiu el desplegament dels consells de direcció i de participació que preveu la Llei 
d’ordenació de sanitària de Catalunya (LOSC) en l’àmbit dels sectors sanitaris. També extingeix la personalitat ju-
rídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i la de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries pre-
servant la marca i la idiosincràsia del model de gestió i de participació i adequant la seva naturalesa jurídica a la 
de les funcions d’autoritat sanitària i la integració de les seves funcions a la Secretaria de Salut Pública. Es modi-
fiquen les funcions de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i es regularitza l’adscripció de 
l'Institut Català de la Salut dins del sistema sanitari, atenent la seva naturalesa actual d’empresa pública, donant-
li un tractament coherent amb la resta de proveïdors sanitaris públics. El Decret llei també suprimeix l’Agència Ca-
talana d’Inspecció de Treball, atès que les competències en matèria d’inspecció de treball són assumides pel De-
partament d’Empresa i Ocupació. 

292

A més de consolidar el que s’ha aconseguit amb el primer Pla de seguretat alimentària, estableix les línies de tre-
ball següents: 

 el qual defineix les diferents accions públiques en matèria de seguretat alimentà-
ria i consolida l’estratègia ja iniciada amb el Pla de seguretat alimentària 2007-2010. El Pla assenyala que el ba-
lanç del Pla 2007-2010 mostra un assoliment d’objectius del 91% i destaca la reducció en un 45% del nombre de 
brots de toxiinfeccions alimentàries; un nivells d’exposició als contaminants d’origen ambientals segurs segons 
els estàndards internacionals; una major implantació per part de les empreses dels sistemes d’autocontrol basats 
en l’anàlisi de perill i punts de control crítics; la millora en el control dels medicaments d’ús veterinari i substànci-
es per a l’engreix il·legal en animals i carns i les importants millores quant a la incidència de la salmonel·la en hu-
mans, amb una reducció dels brots produïts per aquest agent. 

 Mantenir i millorar les mesures de vigilància i control a tota la cadena alimentària i també potenciar la coor-
dinació i col·laboració de totes les parts implicades en la seguretat dels aliments. 

 Millorar l’avaluació de riscos potenciant les tasques del Comitè Científic Assessor en seguretat alimentària, 
constituït el 22 de gener de 2012. 

 Promoure l’autocontrol de les empreses oferint noves eines com ara el mapa de perills de la cadena alimen-
tària i noves guies de pràctiques correctes d’higiene. 

                                                           
290 Decret 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut. DOGC núm. 
6297, de 07.01.2013. 
291 Decret llei 5/2013, de 22 d’octubre, de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya. DOGC 
núm. 6487, de 24.10.2013. 
292 Acord GOV/27/2013, de 12 de març, pel qual s’aprova el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2012-2016. DOGC núm. 6335, de 
14.03.2013. 
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 Potenciar la vigilància i el control en matèries relatives als drets i les expectatives de la ciutadania, com ara la 
qualitat, la traçabilitat i l’etiquetatge, entre d’altres qüestions. 

El Pla de seguretat alimentària s’estructura en dos grans àmbits: l’àmbit d’anàlisi del risc, que inclou objectius i 
intervencions en avaluació, gestió i comunicació de riscos, i l’àmbit de cooperació, eficiència i coordinació de les 
activitats de les administracions públiques implicades, així com de col·laboració i coordinació amb tots els partici-
pants de la cadena alimentària. A partir d’aquí, el Pla manté 28 objectius estratègics i estableix 127 línies 
d’intervenció. 

D’altra banda, el Govern ha acordat impulsar la constitució d’un observatori sobre els efectes de la crisi en la sa-
lut de la població en el marc de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya per tal de fer un seguiment estret 
dels principals indicadors de salut (estils de vida, consum de serveis sanitaris, incidència de determinades malal-
ties) i analitzar-ne l’evolució en un escenari de crisi com l’actual, que està transformant el context socioeconòmic 
del nostre país. A partir de l’anàlisi dels resultats, el Govern, en cas que sigui oportú, reorientarà les polítiques sa-
nitàries i articularà actuacions per tal de respondre a les necessitats de salut identificades, millorar els resultats 
en salut i garantir l’equitat en l’accés a uns serveis públics de salut de qualitat. 

El Govern també dóna un impuls al Pla integral d’atenció a persones amb trastorn mental i addiccions, aprovat 
l’any 2010, i, en aquest sentit, aprova introduir modificacions que responen a la necessitat d’abordar la salut 
mental de manera integral i coordinada amb tots els àmbits que s’hi relacionen, no només des de l’àmbit de la 
salut, sinó també des de l’àmbit social, laboral i educatiu, entre d’altres. 

Cal comentar, en relació amb la salut electrònica vinculada amb la simplificació, motiu de preocupació també a 
nivell de la UE, que els hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) ja tenen implantada la consulta virtual en els 
preoperatoris. Aquest sistema permet que els serveis d'anestesiologia dels centres, mitjançant la consulta a la 
història clínica de cada pacient, puguin verificar si aquesta persona ja té feta alguna de les proves complementà-
ries necessàries per a la intervenció, com ara analítiques, radiografies o electrocardiogrames. Això permet evitar 
la repetició de proves i reduir les visites a l'hospital. 

D’altra banda, cal assenyalar que el Departament de Salut ha posat en marxa un nou sistema de gestió 
d’incidents per tal de millorar la seguretat dels pacients. Es tracta d’una plataforma tecnològica que permet als 
professionals la gestió de riscos assistencials, i això inclou la notificació d’incidents, la seva anàlisi i gestió, la de-
finició, planificació i seguiment d’accions de millora, com també un gestor documental que facilita la creació, la 
gestió i l'actualització de la documentació associada a l’assistència sanitària. 

També cal esmentar que el Govern aprova el projecte VISC+, el qual pretén relacionar, de manera anònima, la in-
formació sanitària del sistema de salut de Catalunya. Amb aquest projecte l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani-
tàries segueix les tendències internacionals per donar un fort impuls a les polítiques de dades obertes endegades 
per la Generalitat, que advoquen pel lliure accés de la ciutadania a les dades públiques. 

En matèria de medicaments, cal fer referència a un Acord de Govern pel qual s’encarrega al Servei Català de la 
Salut que estableixi els mecanismes necessaris per garantir l’accés de tots els ciutadans als medicaments de 
dispensació hospitalària i ambulatòria, mentre no es dugui a terme una revisió dels criteris vigents d’accessibilitat 
als esmentats medicaments. 

D’altra banda, el Consell Executiu ha acordat impulsar el Pla estratègic de la participació del pacient en el sistema 
sanitari de Catalunya 2013-2016. Per articular-ho, el Govern encomana al Consell Consultiu de Pacients293

Aquestes línies han de tenir en compte aspectes com ara la promoció de l’apoderament i l’autonomia del pacient; 
promoció dels aspectes ètics relacionats amb l’atenció, la resposta a les necessitats dels pacients, famílies i as-
sociacions de pacients;  millora de la comunicació amb el pacient; promoció de la seguretat de l’atenció mitjan-
çant la participació activa del pacient; millora de la gestió de les associacions de pacients; extensió de la repre-

 de Ca-
talunya el de disseny i la implementació d’un pla per impulsar la participació dels/ les pacients de Catalunya en el 
desplegament de les polítiques sanitàries. El Pla haurà d’identificar, en el marc de les línies d’acció establertes 
pel Govern, les accions necessàries per dinamitzar la participació dels pacients en l’elaboració de les polítiques 
sanitàries i les mesures necessàries per tal que la ciutadania pugui prendre un rol més actiu en el sistema i, en 
conseqüència, responsabilitzar-se en major mesura de la seva salut i de l’ús adequat dels recursos sanitaris. 

                                                           
293 La seva creació es menciona a l’edició anterior d’aquesta Memòria. 
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sentativitat del Consell Consultiu de Pacients al nombre més elevat de pacients de Catalunya, i internacionalitza-
ció del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya i de les associacions de pacients. 

Enguany també s’ha prestat especial atenció a les malalties coronàries. Així, la Societat Catalana de Cardiologia 
ha publicat una guia de recomanacions per a la persona afectada de malaltia coronària pensada per a aquelles 
persones que han patit un infart de miocardi o una angina de pit, i també per als seus familiars. En aquest àmbit 
també cal destacar la iniciativa sorgida de l’Associació de Metges Barcelona Salut, que ha decidit dotar les far-
màcies barcelonines d’un desfibril·lador electrònic intel·ligent, un aparell amb què en alguns casos es pot reiniciar 
el ritme cardíac perdut. 
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6.3. EDUCACIÓ 

6.3.1. ÀMBIT DE LA UE 

El primer Consell de Ministres d'Educació de l'any, de 15 de febrer de 2013,294 dóna ple suport a la iniciativa de la 
Comissió Europea endegada a finals del 2012 "Un nou concepte de l'educació",295

En el marc de l'Estratègia Europa 2020 i el Programa ET2020, el Consell invita els estats membres a reforçar el 
paper de l'educació (en la mateixa línia que defensa la Comissió Europea) i, en conseqüència, a incrementar els 
vincles entre el món educatiu i el laboral,

 a la vegada que assumeix les 
conclusions de l'Estudi prospectiu anual sobre el creixement de 2013, les quals giren al voltant de dos eixos: d'u-
na banda, en la consideració que l'educació és un element clau per al creixement i la competitivitat, juntament 
amb la I+D+i; i de l'altra, en la importància de la inversió en capital humà per combatre l'atur i afrontar amb èxit la 
recuperació econòmica. 

296

Seguint el diàleg entre institucions europees, el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) es pronuncia sobre la 
Comunicació de la Comissió citada,

 a fomentar l'excel·lència, a millorar els resultats dels col·lectius en una 
situació més desfavorable, incidint especialment en els joves en risc d'abandonament escolar prematur i amb 
baixes qualificacions, així com en la població adulta poc qualificada. Destaca la necessitat de fomentar les habili-
tats i competències transversals, l'aprenentatge assistit per les tecnologies, el reforç de la professió docent i per 
últim, i no menys important, emfasitza la necessitat de prioritzar la inversió en l'educació i la formació professio-
nals. 

297

La interrelació entre les polítiques educatives, laborals i socials és present també en les conclusions del Consell 
de Ministres sobre la inclusió social dels joves que no treballen ni segueixen estudis ni formació.

 a la qual dóna suport perquè representa un esforç per combatre l'atur ju-
venil, si bé considera que el contingut de la Comunicació no està a l'alçada de l'ambició manifestada en el títol. 
Alerta del perill que poden suposar les retallades de la inversió pública en el desenvolupament efectiu dels plans i 
programes previstos i recomana als estats membres combinar les polítiques educatives amb les laborals, socials i 
econòmiques, així com fomentar l'actitud emprenedora i impulsar la formació en alternança. 

298

El Programa Erasmus+ és mencionat per diferents documents al llarg del 2013, atès que s’ha aprovat en-
guany,

 En l'àmbit 
educatiu, el Consell recomana als estats membres que adoptin mesures per reduir l'abandonament escolar pre-
matur; ampliïn l'accès a l'educació compensatòria; fomentin i augmentin els serveis d'assessorament i orientació 
professionals; facilitin la validació dels aprenentatges no formals i informals; millorin la qualitat de l'educació in-
fantil i l'atenció a la infància (amb especial atenció als infants procedents d'entorns desafavorits) i posin en pràc-
tica el Programa Erasmus+. 

299 i preveu que un únic programa financi actuacions en l'àmbit educatiu, de la joventut i de l'esport.300

Pel que fa a l'educació i la formació professionals, el programa segueix la perspectiva de l’aprenentatge perma-
nent i inclou, per tant, els diferents programes específics de cada etapa educativa: l’educació escolar (Comenius), 
l’educació superior (Erasmus), l’educació superior internacional (Erasmus Mundus), la formació professional (Le-
onardo da Vinci) i l’aprenentatge de les persones adultes (Grundtvig).

  

301

                                                           
294 

  

Conclusions del Consell sobre la inversió en educació i formació - Resposta a un nou concepte d'educació: invertir en les competències per 
a aconseguir millors resultats socioeconòmics i a l'Estudi prospectiu sobre el creixement de 2013. DOUE C 64, de 05.03.2013. 
295 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 aconseguir millors resultats socioeconòmics". COM (2012) 669 final. 
296 Enguany el CESE s'ha pronunciat també sobre la importància d'aproximar aquests dos àmbits i ha recomanat a les empreses que junta-
ment amb altres actors, col·laborin amb les escoles i els centres educatius creant continguts i programes d'ensenyament de formació profes-
sional (Dictamen d'iniciativa del CESE sobre el tema "Creació d'ocupació a través de l'aprenentatge professional i la formació professional 
permanent: el paper de les empreses en l'educació a la UE". DOUE C 161, de 06.06.2013). 
297 Dictamen del CESE sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè 
de les Regions "Un nou concepte d'educació: invertir en les competències per aconseguir millors resultats socioeconòmics" (COM (2012) 669 
final). DOUE C 327, de 12.11.2013. 
298 Publicades en el DOUE C 30, d'01.02.2013. 
299 Reglament (UE) núm. 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, pel qual es crea el Programa Eras-
mus+, d'educació, formació, joventut i esport de la Unió i pel qual es deroguen les decisions núm. 1719/2006/CE, 1720/2006/CE i 
1298/2008/CE. DOUE L 347, de 20.12.2013. 
300 La dotació financera del programa és de 14.774 milions d'euros, el 77,5% dels quals es destinaran a les accions de l'àmbit educatiu. 
301 Cal ressaltar que el nou programa adopta la nomenclatura d'un dels programes europeus que més èxit ha tingut (Erasmus) i específic per 
l'educació superior, si bé el Programa Erasmus+ està definit per tenir un abast general en totes les etapes educatives. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0005:0008:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0005:0008:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0669:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0669:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0027:0034:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0027:0034:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0058:0064:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0058:0064:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0058:0064:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:030:0005:0008:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:ES:PDF�
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Igual que la resta d'iniciatives europees els objectius del Programa Erasmus+ s'alineen amb els de l'Estratègia Eu-
ropa 2020 i el Programa ET2020, que en l'àmbit educatiu es concreten, entre d'altres, en millorar el nivell de les 
aptituds i les competències clau; en millorar la qualitat, l'excel·lència, la innovació i la internacionalització de les 
institucions educatives; en promoure un àmbit europeu de l'aprenentatge permanent i a la vegada reforçar la di-
mensió internacional de l'educació i la formació; i en millorar l'ensenyament de les llengües i promoure la diversi-
tat lingüística. Les accions a dur a terme són de tres tipus: la mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, 
la cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques i el suport a la reforma de les polítiques.302

Pel que fa a l'educació superior, cal ressaltar dos pronunciaments del Consell de Ministres: un sobre el vessant 
global de l'educació superior i l'altre sobre el seu vessant més social. Així, en la reunió dels dies 25 i 26 de no-
vembre de 2013,

 

303 el Consell va invitar els estats membres a adoptar estratègies per fomentar la internacionalit-
zació, amb la participació de tots els agents implicats per tal de fomentar la mobilitat dels estudiants i del profes-
sorat, i la internacionalització del currículum i els aprenentatges digitals. Destaca l'especial menció que fa el Con-
sell a la mobilitat de les persones, tant per a aquelles que poden desplaçar-se físicament a altres estats com per 
les que pels motius que siguin, no ho poden fer. Insisteix en la necessitat de proporcionar a aquest darrer 
col·lectiu habilitats internacionals, ja sigui mitjançant professorat internacional a les aules, ja sigui desenvolupant 
les competències lingüístiques o bé mitjançant els recursos educatius oberts i l'ús de la tecnologia.304

El Consell vincula la dimensió social de l'educació superior

 

305

Per últim cal fer referència a les conclusions del Consell de Ministres sobre el lideratge educatiu eficaç,

 amb el seu paper per millorar l'ocupabilitat de les 
persones i alhora incrementar-ne la seva competitivitat, sense oblidar la seva importància en el desenvolupament 
personal i social. Destaca també la necessitat d'utilitzar metodologies flexibles, emprant tot el potencial dels re-
cursos educatius oberts i la tecnologia, i invita els estats membres a incrementar l'accés i la participació dels 
col·lectius infrarepresentats a l'educació superior, que sovint tenen un entorn més desafavorit. Considera que cal 
fomentar les passarel·les cap a l'educació superior, sobretot des de la formació professional i de l'aprenentatge no 
formal i informal. 

306

Com es pot comprovar, al llarg del 2013 les institucions comunitàries s’han pronunciat sobre temes també desta-
cats en el nostre país: l’autonomia de centres, el paper dels equips directius, la necessitat d’apropar el món edu-
catiu i el laboral, sense oblidar el foment de la igualtat d’oportunitats i l’atenció especial que necessiten els 
col·lectius més desafavorits, per garantir-los l’accés a totes les etapes educatives. Entre les recomanacions desta-
cades (enguany i els anys anteriors) hi ha la necessitat de prioritzar la inversió pública en els aspectes essencials 
per al país, entre ells, l’educació. 

 en les 
que invita els estats membres a fer la tasca directiva més atractiva, donant suport a l’autonomia de centres i dels 
equips directius tant en els temes pedagògics com en l’organització interna dels recursos, tot garantint-los els mit-
jans necessaris i responent a les necessitats concretes dels centres.  

6.3.2. ÀMBIT ESTATAL  

L’aprovació de la Llei per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)307 a principis de desembre és, sense dubte, 
la principal novetat normativa en l’àmbit educatiu d’enguany. Aquesta Llei s’aprova en compliment del programa 
electoral del Govern central i, malgrat que la seva elaboració ha estat llarga (dos anys), ha generat un ampli re-
buig en molts sectors de la societat, no només entre la comunitat educativa.308

                                                           
302 D'entre les mesures innovadores del programa cal destacar la garantia de préstecs a estudiants, prevista a l'article 20 del Reglament, i 
que ha de permetre als estudiants estudiar cursos de màster en un altre país participant en el programa. 

 

303 Conclusions del Consell de Ministres sobre la dimensió global de l'educació superior europea.  
304 En aquest àmbit cal destacar diferents iniciatives de la Comissió Europea per difondre l'ús i fer més accessibles els recursos educatius 
oberts de què disposen els estats membres. Així, cal mencionar el portal Open education (http://openeducationeuropa.eu/) i la plataforma de 
recursos i projectes educatius eTwinning (http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm).  
305 Conclusions del Consell de Ministres sobre la dimensió social de l'educació superior. DOUE C 168, de 14.06.2013. 
306 Aprovades en la reunió del Consell dels dies 25 i 26 de novembre de 2013 i publicades en el DOUE C 30, d’01.02.2013. 
307 Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. BOE núm. 295, de 10.12.2013. 
308 Així, cal tenir en compte les vagues convocades pel professorat, les famílies i l’alumnat, així com el compromís dels partits polítics del Con-
grés dels Diputats que no formen part del Govern de derogar la norma tan bon punt sigui possible tècnicament. El Parlament de Catalunya ha 
aprovat també diverses mocions contràries a molts dels aspectes reformats (sobretot els referents a l’ensenyament del català i a la concreció 
dels continguts) i el Consell de Garanties Estatutàries ha conclòs que la Llei contradiu la Constitució i l’Estatut d’Autonomia (Dictamen 
3/2014, de 28 de gener, sobre la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa). Amb el suport jurídic d'a-
quest Dictamen, el Govern de la Generalitat ha acordat recórrer la LOMCE davant el Tribunal Constitucional per invasió competencial, atès que 
la Llei atorga moltes competències a l'Estat central que fins ara eren autonòmiques, impedint així una legislació pròpia a Catalunya (Acords de 
Govern de 04.03.2014).  

http://openeducationeuropa.eu/�
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0002:0004:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:030:0002:0004:ES:PDF�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf�
http://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20140131144420-1.pdf�
http://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20140131144420-1.pdf�
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/notapremsa-251673.html?mode=static�
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/notapremsa-251673.html?mode=static�
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Les reformes introduïdes per aquesta Llei a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) tenen un se-
guit d’objectius: reduir la taxa d’abandonament escolar prematur, millorar els resultats educatius de l’alumnat, la 
seva ocupabilitat i estimular l’esperit emprenedor. La taula següent conté les principals modificacions estructura-
des a partir dels eixos que afirma perseguir la norma en la seva exposició de motius. 
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TAULA V-105.  Principals mesures introduïdes per la LOMCE a la LOE 

Eixos Mesures 

Autonomia de centres 

Es potencia l'autonomia i s'incrementa la rendició de comptes dels resultats obtinguts (publicació dels resultats; plans de millora per als centres que no 
assoleixin el nivell adequat) 

Promoció de l'especialització curricular dels IES 

El caràcter propi dels centres no pot impedir la igualtat de tracte a l'hora de subscriure concerts 

Accions de foment de la qualitat de centres docents: mesures honorífiques i accions de qualitat. Rendició de comptes obligatòria 

Reforç de la capacitat de gestió de 
la direcció dels centres 

Accions de foment de la qualitat de centres docents: facultat del director d'adaptar els recursos humans a les necessitats; especial rendició de comptes 

La direcció assumeix més funcions en detriment de la intervenció del Consell Escolar (que passa a tenir funcions merament consultives) 

L'equip directiu i els professorat es consideren autoritat pública 

Nou procediment de selecció del director: curs de formació sobre la funció directiva; no necessita el suport de la comunitat educativa (més capacitat de-
cisiva de l'administració) 

Avaluacions externes a fi d'etapa 

Avaluació final d'educació primària  Caràcter formatiu i de diagnòstic 

Avaluació final d'ESO 

Avaluació de qualsevol de les opcions de 4rt d'ESO (ensenyaments acadèmics o aplicats), amb inde-
pendència de l'opció cursada efectivament 

Necessari superar-la per obtenir el títol. Si no se supera, s'obté una certificació oficial (no es concre-
ten els efectes; "via morta") 

Avaluació final de batxillerat Necessari superar-la per obtenir el títol. Si no se supera, s'obté una certificació oficial amb efectes la-
borals i acadèmics (accés a altres etapes educatives) 

Característiques comunes 
Criteris d'avaluació i característiques generals comuns (fixades pel Govern central) 

Publicació dels resultats dels centres docents segons indicadors comuns per a tots els centres 

Racionalització de l'oferta educati-
va 

Concreció del currículum via Llei orgànica 
Concreta les assignatures dels cursos a les diferents etapes (primària, ESO, FP Bàsica i batxillerat) 

Prioritat de les competències bàsiques; pèrdua de pes de l'educació humanística i artística 

Nova tipologia d'assignatures: troncals, específi-
ques i de lliure configuració autonòmica 

El Govern central concreta les assignatures troncals i les específiques 

La llengua i literatura cooficial és una assignatura de lliure configuració autonòmica, sense horari mí-
nim garantit. Les CA poden eliminar l'obligació d'impartir i avaluar aquestes assignatures 

Flexibilització de trajectòries Nova estructura de l'ESO que trenca la compren-
sivitat del sistema Dos cicles: de 1r a 3r d'ESO i 4rt d'ESO (opció ensenyaments acadèmics o aplicats) 
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TAULA V-106.  Principals mesures introduïdes per la LOMCE a la LOE (continuació) 

Eixos Mesures 

Flexibilització de trajectòries 

 

Els centres poden fer itineraris per orientar l'alumnat (4rt ESO) 

L'alumne pot triar l'opció (acadèmica i/o aplicada) de l'avaluació final d'ESO, amb independència de 
la que s'hagi cursat a 4rt 

Accés als CFGM i CFGS 

CFGM: accés amb el certificat acreditatiu de batxillerat (però sense el títol) 

Els centres podran oferir matèries voluntàries (en l'àmbit lingüístic o matemàtic) per facilitar l'accés a 
altres ensenyaments i als CFGS (assignatures relacionades amb el sector productiu del cicle) 

Admissió ensenyaments universitaris oficials de 
grau des de batxillerat 

Les universitats poden establir que sigui suficient el criteri de la qualificació final del títol batxillerat 

Les universitats poden establir un procediment específic seguint la normativa bàsica estatal 

Formació de persones adultes 
S'establiran per reglament currículums específics per facilitar l'obtenció de títols oficials 

Accés als ensenyaments a distància: els criteris poden considerar la situació personal i laboral 

Impuls de la llengües estrangeres 
Incorporació al currículum d'una segona llengua estrangera 

Estableix la correspondència de l'organització de l'ensenyament d'idiomes amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües 

Formació professional 
FP bàsica (substitueix PQPI) 

Accés des de 3r d'ESO (excepcionalment des de 2n) 

Permet accés als CFGM 

FP dual El Govern central regula les condicions i requisits bàsics pel seu desenvolupament 

Atenció educativa adaptada a les 
necessitats de l'alumnat 

Plans de centres prioritaris (per centres que escolaritzin alumnat en situació de desavantatge social) 

Programes d'enriquiment curricular per l'alumnat d'altes capacitats 

Atenció a l'alumnat amb dificultats específiques d'aprenentatge 

Programes de millora de l'aprenentatge i el rendiment (programes de diversificació curricular): a partir de 2n d'ESO (abans 3r) si l'alumne ho requereix 

Altres aspectes destacables 
Recentralització de competències: el Govern central fixa el currículum, determina el contingut i les característiques de les avaluacions finals d'etapa; con-
figura les proves d'accés a CFGM i CFGS, les proves per a l'obtenció directa del títol de batxillerat i els d'FP; determina els estàndards d'interoperabilitat 

dels diferents sistemes d'informació (gestió acadèmica, administrativa i suport a l'aprenentatge) 
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TAULA V-107.  Principals mesures introduïdes per la LOMCE a la LOE (continuació) 

Eixos Mesures 

Altres aspectes destacables 

Estableix l'obligació de les administracions educatives de garantir una oferta docent raonable sostinguda amb fons públics en la qual s'utilitzi com a llen-
gua vehicular el castellà i preveu que en cas que no existeixi aquesta oferta, l'obligació de l'administració educativa d'assumir el cost de l'escolarització 

de l'alumne en un centre privat que sí tingui aquesta oferta 

Prioritza la capacitat decisiva de la família en la definició de la trajectòria educativa de l'alumne, per sobre de la decisió del propi alumne 

Desplegament de l'educació emprenedora a la primària i incorporació al currículum sota esquemes d'optativitat a l'ESO i al batxillerat 

L'assignatura de religió o valors ètics és obligatòria a la primària i l'ESO (compta per calcular la nota definitiva) 
Font: elaboració pròpia. A banda de la LOMCE, al llarg de l’any 2013 s’han aprovat altres normes. Així en primer lloc, cal mencionar una llei no específica de l’àmbit educatiu, que tanmateix que hi ha tingut 
incidència.309

                                                           
309 I que se situa en la mateixa línia centralitzadora de competències que la LOMCE, tal com ja s’ha comentat. 
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La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,310

D’altra banda, cal tenir en compte el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social,

 que elimina la competència genèrica dels mu-
nicipis per fer actuacions en l’àmbit de l’educació. A partir d’ara, aquestes competències podran ser delegades 
per l’Administració central o autonòmica, prèvia transferència del finançament per desenvolupar-la. Aquesta de-
legació comporta que l’administració delegant pot dirigir, controlar i dictar instruccions tècniques sobre l’exercici 
de les competències delegades, per la qual cosa, el marge d’actuació dels municipis en l’àmbit educatiu quedarà 
molt més acotat que ara i a la vegada dependrà de la disponibilitat de l’Administració per delegar la competència.  

311

En tercer lloc, cal citar com cada any, el Reial decret que estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i les 
quanties de les beques i ajuts a l’estudi,

 que en l’àmbit educatiu reconeix el dret d’aquestes persones a una educació inclusiva, de 
qualitat i gratuïta, en les mateixes condicions que la resta de persones. Dedica un seguit d’articles a regular el 
contingut d’aquest dret, emmarcat en la perspectiva de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida. 

312

En segon lloc, mantenint les variacions introduïdes l’any anterior i ja comentades en aquesta Memòria, endureix 
els requisits acadèmics per poder accedir a les beques, incrementant la nota mitjana de l’expedient i la càrrega 
lectiva que els estudiants han d’aprovar. En tercer lloc, es redueix el nombre de llindars de renda que determinen 
l’accés als diferents ajuts: es passa de cinc a tres, però es mantenen els topalls màxim i mínim generals. 

 que modifica de manera significativa el Reial decret que estableix el 
règim de beques i ajudes canviant-ne la configuració i les finalitats del sistema. En primer lloc, elimina la tipologia 
de beques i ajuts a l’educació postobligatòria vigent fins ara i en preveu tres de quantia fixa (una lligada a la ren-
da, una altra a la residència i una bàsica), així com una de quantia variable. Totes elles amb imports inferiors a les 
preexistents: 1.500 euros les dues primeres, 200 euros la bàsica i la variable de 60 euros com a mínim, però 
sotmesa a les disponibilitats pressupostàries i al crèdit romanent un cop assignades les quantitats a la resta de 
beques. 

Una de les primeres conseqüències d’aquests canvis és la reducció del nombre de beques concedides i del nom-
bre de becaris, si bé les dades de què disposem en el moment d’elaborar aquesta Memòria (relatives al curs 
2011-2012) no permeten constatar aquesta reducció.313 D’altra banda, el fet que el curs anterior ja es modifi-
quessin els requisits acadèmics ha comportat que enguany es manifestin algunes conseqüències d’aquests can-
vis, sobretot en l’educació universitària (principal destinatària del gruix d’ajuts a l’estudi), com ara la reducció del 
nombre d’estudiants matriculats i la reducció del nombre de crèdits matriculats.314

Els experts alerten que el nou sistema trenca el principi d’igualtat i pot tenir conseqüències a mitjà i llarg termini, 
atès que els estudiants d’entorns més desafavorits poden tenir dificultats per complir els requisits acadèmics.

  

315 
Hi ha el perill que disminueixi l’accés a l’educació postobligatòria d’aquest col·lectiu i a la vegada pot incrementar 
l’abandonament prematur, atès que en disminuir la càrrega lectiva matriculada, s’allarguen els estudis i augmen-
ta també la necessitat de compaginar-los (si és possible) amb una feina remunerada.316

El nou sistema de beques i ajuts a l’estudi no ha estat ben rebut per la comunitat educativa, sobretot per 
l’alumnat, les universitats, el Consell Escolar de l’Estat (que va oposar-hi per unanimitat) i moltes administracions 
autonòmiques, entre elles la catalana.

 D’altra banda, la davalla-
da del nombre de crèdits matriculats afecta també els ingressos de les universitats provinents de les taxes de 
matrícula.  

317

                                                           
310 

 Cal destacar també, que el sindicat CCOO ha interposat un recurs contra 
el Reial decret davant el Tribunal Suprem, per considerar-lo contrari al principi d’igualtat. 

Llei 27/2013, de 27 de desembre. BOE núm. 312, de 30.12.2013. 
311 Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general dels drets de les persones amb disca-
pacitat i de la seva inclusió social. BOE núm. 289, de 03.12.2013. 
312 Reial decret 609/2013, de 2 d’agost, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a 
l’estudi per al curs 2013/2014, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 24 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les 
beques i ajudes a l’estudi personalitzades. BOE núm. 185, de 03.08.2013. 
313 Pendent de confirmar quan tinguem les dades. 
314 Pendent confirmar amb les dades d’estudiants a les universitats. 
315 Cal tenir en compte també que les taxes de matrícula s’han incrementat de manera significativa els darrers cursos. 
316 Una altra conseqüència, ja a llarg termini, pot ser la variació de la composició social de les titulacions, atès que les persones amb menys 
recursos tendirien a matricular-se en estudis de durada més curta. 
317 El Govern de la Generalitat de Catalunya ha interposat un recurs positiu de competència per considerar que la norma vulnera les compe-
tències de la Generalitat reconegudes per la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, i que estan pendents de transferència des de la Sentència del 
TC núm. 188/2001. 
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Per últim, cal citar l’aprovació al llarg de l’any de tres normes més: en l’àmbit de l’educació infantil i primària, el 
Reial decret que estableix les condicions de qualificació i formació que han de tenir els mestres dels centres pri-
vats per impartir aquests ensenyaments;318 en l’àmbit de la formació professional, el Reial decret que modifica la 
norma reguladora dels certificats de professionalitat;319 i en l’àmbit de l’educació superior, el Reial decret que 
modifica diversos reglaments reguladors dels ensenyaments universitaris oficials, doctorats i l’accés als matei-
xos.320

Pel que fa a les iniciatives públiques endegades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport cal destacar que per a 
l’any 2013 no s’han dotat la majoria de programes que s’havien implementat els cursos anteriors, alguns d’ells 
de reconegut èxit i ben valorats, com ara el PROA. En canvi, a finals d’any s’ha aprovat la distribució de crèdit en-
tre les comunitats autònomes per finançar activitats per a la millora i la difusió de la formació professional i per a 
l’acreditació de les competències professionals.

 

321

6.3.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

  

En compliment del Pla de Govern 2013-2016 al llarg de l’any s’han aprovat un seguit de normes i documents que 
es comenten a continuació. En compliment de l’eix 1 del Pla de Govern, relatiu a la recuperació econòmica i la 
creació d'ocupació, s’ha avançat en la integració de l’FP i la generalització de l’FP dual.  

Així, cal destacar en primer lloc, l’aprovació del III Pla general d’FP de Catalunya 2013-2016, en el marc del Con-
sell Català de Formació Professional. La taula següent en resumeix la missió i els objectius, si bé cal destacar que 
el Pla no compta amb un pressupost concret assignat, atès que els ajustos pressupostaris n’han impedit aquesta 
concreció. Es preveu dur a terme la majoria de mesures que hi són incloses al llarg dels anys 2014-2016. La 
manca de previsió pressupostària per a l’execució del Pla és un dels aspectes destacats en la Moció 25/X del Par-
lament de Catalunya,322

TAULA V-108.  Eixos i objectius del III Pla general d’FP de Catalunya  

 en la qual el Parlament manifesta el seu suport al III Pla general d’FP. 

Missió 
Implementar un model de for-
mació, qualificació i orientació 

professional que: 

Millori la competència professional de les persones, la seva capacitació i, d'a-
questa manera, la seva ocupabilitat 

Impulsi la competitivitat de les empreses 

Objectiu ge-
neral 

Adaptar el sistema de formació i qualificació professional a les necessitats prioritàries de l'economia catalana i a 
la millora de l'ocupabilitat de la població, fent-la més atractiva i millorant la qualitat i el rendiment de l'oferta 

formativa i consolidant la integració del conjunt del sistema 

Eixos estra-
tègics i ob-
jectius es-
pecífics 

Planificació i adaptació de l'o-
ferta formativa integrada 

Participació de les empreses, els agents socials i els sectors econòmics en la 
formulació dels criteris de programació de l'oferta formativa 

Potenciar la dimensió sectorial de l'oferta formativa 

Implementar nous models de l'FP en alternança i dual al llarg de la vida 

                                                           
318 Reial decret 476/2013, de 21 de juny, pel qual es regulen les condicions de qualificació i formació que han de tenir els mestres dels cen-
tres privats d’educació infantil i d’educació primària. BOE núm. 167, de 13.07.2013. Aquesta norma adequa els requisits de titulació i forma-
ció d’aquests mestres a les previsions de la LOE i substitueix l’Ordre que ho regulava (d’11.10.1994). 
319 Reial decret 189/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats 
de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació. BOE núm. 69, de 
21.03.2013. La norma adequa la regulació dels certificats de professionalitat a la regulació del contracte per a la formació i l'aprenentatge i 
de l’FP dual; preveu la realització d'unes proves d'accés a la formació relacionada amb els certificats que tenen en compte les competències 
clau per a l'aprenentatge permanent, estableix els requisits per a l'acreditació de centres formatius amb oferta de teleformació i els requisits 
dels tutors–formadors, entre d'altres mesures. La norma també adapta a la nova regulació els reials decrets relatius a tots els certificats de 
professionalitat aprovats des de l'any 2008. El Govern de la Generalitat ha recorregut la norma davant el TC per considerar que reconeix al 
SPOE unes funcions executives en matèria laboral que l’Estatut d’Autonomia assigna a la Generalitat (art. 170.1.b EAC). 
320 Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyament universitaris oficial; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 
1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions d’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments 
d’admissió a les universitats públiques espanyoles. BOE núm. 167, de 13.07.2013. Aquesta norma posposa dos cursos l’entrada en vigor del 
sistema de renovació de l’acreditació de títols oficials establert pel Reial decret 1393/2007 així com l’extinció dels cursos de doctorats que 
preveia aquest Reglament, per impossibilitats tècniques (manca de recursos, principalment). Així mateix, posposa la implantació de la prova 
oral d’anglès en les proves d’accés als estudis de grau, atès que la LOMCE ha modificat aquestes proves. 
321 Resolució de 17 de gener de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats. BOE núm. 30, de 
04.02.2014. Dels més de 20 milions d’euros pressupostats, s’han assignat 695.036,31 euros a Catalunya per dur a terme actuacions 
d’avaluació de competències i 2.066.926,35 euros per a les accions de millora de la qualitat de l’FP. 
322 Moció 25/X del Parlament de Catalunya, sobre la formació professional. BOPC núm. 97, de 10.06.2013.  
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Disposar d'un Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i Catàleg 
modular integrat d'FP actualitzat 

Impuls dels centres d'FP inte-
grats 

Desenvolupar una regulació pròpia per als centres d'FP integrats 

Articular i potenciar una xarxa de qualitat dels centres d'FP integrats  

Arrelar aquests centres al teixit productiu 

Reconeixement i acreditació de 
les competències professionals 

Desenvolupar el marc normatiu i el mecanisme de reconeixement i acreditació 

Fomentar l'accés de la població a aquest mecanisme 

Promoure el valor social del reconeixement i l’acreditació de les competències 
adquirides 

Sistema integrat d'informació i 
orientació professional 

Promoure un protocol comú 

Coordinar els serveis existents 

Promoure nous recursos i metodologies  
Font: elaboració pròpia. 

En segon lloc, cal destacar l’inici de l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de l’FP al llarg del 2013, a partir del tre-
ball conjunt dels departaments d'Ensenyament i d’Empresa i Ocupació. Es preveu disposar d’un text articulat el 
primer semestre del 2014. 

Pel que fa a l’FP dual al llarg de l’any, el Departament d’Ensenyament ha signat un seguit de convenis amb em-
preses per poder implantar diferents cicles formatius en la modalitat dual.323

Sense abandonar l’àmbit de l’FP, cal destacar l’aprovació de 19 nous títols (deu de grau mitjà i nou de grau supe-
rior)

 En finalitzar els estudis, l’alumnat 
obté el títol tècnic en l’especialitat corresponent i un diploma del projecte formatiu desenvolupat. 

324

En aplicació de l’eix 2 del Pla de Govern 2013-2016 (centrat en la cohesió social i els serveis d'interès públic) 
s’ha continuat la implementació de diferents plans amb l’objectiu d’impulsar l'excel·lència del sistema educatiu 
català, garantint la igualtat d'oportunitats i reduint l’índex d'abandonament escolar: el Pla per a la reducció del 
fracàs escolar,

 per adaptar-los a la regulació de la LOE, així com adequar-ne el contingut a les exigències del sector. Els 
nous títols s’han desenvolupat de conformitat amb el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que 
permet la integració de l’FP dels sistemes educatiu i laboral. 

325 el Pla d'acció per al plurilingüisme326 i el Pla de lectura.327

D’altra banda, amb la finalitat de proporcionar una atenció educativa el més adaptada possible a l’alumne, en-
guany s’han publicat els protocols d’atenció a l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge

 

328 i a l’alumnat amb alt-
es capacitats.329

                                                           
323 Així, a banda del Conveni signat amb el Consell de Cambres, cal destacar els convenis signats amb empreses com ara Siemens, BASF (que 
inclou una estada de 6 mesos a Alemanya per a l’alumnat), Renfe, SCA Hygiene Products, Sima Gestión Universitaria, Lidl i Media Markt, entre 
d’altres.  

 

D’altra banda, pel que fa a l’FP dual cal destacar la recent sentència del Tribunal Constitucional 27/2014, de 13 de febrer, que resol el con-
flicte positiu de competència que va interposar el Govern de la Generalitat contra el Reial decret 1529/2012, pel qual es desenvolupa el con-
tracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual. El Tribunal estima parcialment el conflicte 
en declarar inconstitucional i nul·la la previsió de l’article 16.8 que establia la centralització estatal de l’autorització de l’activitat formativa en 
cas que una mateixa empresa signés contractes per a la formació i l’aprenentatge en més d’una comunitat autònoma, atès que considera que 
viola la distribució competencial en matèria laboral. STC 27/2014, de 13 de febrer de 2014. BOE núm. 60, suplement del Tribunal Constituci-
onal, d’11.03.2014. 
324 A tall d’exemple, alguns d’aquests títols són: pel que fa al grau mitjà, els de serveis de restauració, d’olis d’oliva i vins, de carrosseria, 
d’instal·lacions de telecomunicacions; i pel que fa als títols de grau superior, els d’allotjament turístic, d’agències de viatge i gestió 
d’esdeveniments, de construccions metàl·liques i d’automoció, entre d’altres. 
325 Com a novetat destacada en l'execució del Pla durant l'any, cal destacar la implementació del Programa intensiu de millora (PIM), que con-
sisteix en el reforç escolar (quatre hores setmanals) per a l'alumnat que s'incorpora a primer d'ESO amb dificultats generalitzades d'aprenen-
tatge.  
326 Aprovat per Acord de Govern del dia 16.07.2013. 
327 Una novetat per a l’any 2013 d’aquest Pla és el programa pilot “Portafolis de lectura”, que ja sigui en suport físic (a la primària) o digital (a 
l’ESO), contenen per a cada alumne tota la informació relativa a la seva activitat lectora. 
328 Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol. DOGC núm. 6419, de 17.07.2013. 
329 Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol. DOGC núm. 6419, de 17.07.2013. 
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La millora de l’èxit escolar i la reducció de l’abandonament escolar prematur són també alguns dels objectius en 
l’àmbit educatiu que té el Pla nacional de joventut de Catalunya,330

Dictamen 19/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de Joventut de Catalunya 
2011-2020 

 aprovat enguany i que ha estat dictaminat pel 
CTESC. El Pla enuncia que un dels reptes del país és garantir l’èxit educatiu dels joves, atès que la trajectòria 
educativa presenta el punt de partida per a la generació d’oportunitats al llarg de la vida. El Pla destaca la impor-
tància de l’FP i també preveu integrar l’associacionisme educatiu com a element clau per a l’aprenentatge de 
competències i habilitats. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest dictamen en la sessió extraordinària del dia 
15 d’octubre de 2012. 

El Dictamen conté quatre observacions generals. 

El CTESC considera que, per aconseguir els reptes i les fites que preveu el Pla, s’haurien de concretar més les 
actuacions i les accions. El CTESC recomana afegir la fita de la promoció i el desenvolupament de la formació 
professional en el repte 1, que és el d’aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. Es 
considera indispensable elevar a fita estratègica l’ensenyament de formació professional, atès que constitueix 
un mecanisme per assolir d’altres fites del Pla com ara reduir l’abandonament prematur dels estudis, facilitar la 
integració laboral, facilitar l’emprenedoria i, d’altra banda, ajudar a reduir la taxa d’atur juvenil. 

Es posa de manifest que el caràcter tranversal i integral dels reptes del Pla fa necessària la coordinació i la in-
tegració dels diferents mecanismes i àmbits d’actuació, la qual cosa s’hauria de regular de manera adequada i 
amb caràcter preceptiu. Atenent el caràcter interdepartamental i transversal del Pla, es recomana que 
s’incorpori l’orientació professional de forma prioritària dins les polítiques públiques en l’àmbit de joventut, 
educació i ocupació. 

El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprova-
da. 

Una referència obligada en aquest apartat hauria de ser el desplegament de la Llei d’educació de Catalunya, si 
bé, per motius pressupostaris aquest s’ha vist alterat. Malgrat això, el Govern de la Generalitat ha aprovat que 
aquest desplegament es dugui a terme de forma gradual en la mesura que les disponibilitats pressupostàries ho 
permetin, complint en tot cas el termini màxim establert per la Llei d’educació i que finalitza el 16 de juliol de 
2017.331

D’altra banda, cal fer ressò de l’increment de preus públics i de taxes per l’expedició de títols acadèmics i per la 
inscripció a les proves per obtenir determinats títols o certificats acadèmics que conté la Llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic.

 

332

 

 Aquesta Llei conté també el canvi de denominació de la Universi-
tat de Vic, que passarà a dir-se Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya. 

                                                           
330 Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020. DOGC núm. 6305, de 
31.01.2013. 
331 Acord GOV/63/2013, de 14 de maig, pel qual s’actualitza el calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, 
aprovat per l’Acord GOV/181/2009, de 3 de novembre. DOGC núm. 6377, de 16.05.2013. 
332 Llei 2/2014, de 27 de gener. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
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6.4. HABITATGE 

6.4.1. ÀMBIT DE LA UE 

En aquest àmbit, el CESE es pronuncia sobre els habitatges socials333

També assenyala que l’habitatge social pot optar al finançament dels fons estructurals per al període 2014-2020, 
concretament pel que fa a la renovació tèrmica i el foment de les energies renovables i les accions integrades de 
desenvolupament urbà sostenible i de lluita contra l’exclusió mitjançant l’accés de les comunitats marginades a 
l’habitatge i a serveis socials assequibles i de qualitat. En relació amb això cal comentar que, tal i com preveu el 
CESE, enguany s’aprova el Reglament

 i posa de manifest que, atès que l’accés a 
un habitatge digne no està a l’abast de molts ciutadans de la UE, molts estats membres han decidit definir i orga-
nitzar una oferta paral·lela d’habitatge social per tal de completar l’oferta en el mercat privat. Assenyala que 
l’habitatge social es pot considerar com un servei d’interès econòmic general sempre i quan estigui qualificat així 
per l’Estat membre i es pugui beneficiar de subvencions o compensacions públiques. Així mateix, constata que 
l’habitatge social contribueix activament a la consecució de diversos objectius de l’Estratègia 2020 relacionats 
amb el suport a l’estratègia destinada a impulsar el creixement i l’atractiu de les regions, les inversions i la crea-
ció de llocs de treball no deslocalitzables, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, així com el compromís amb 
la lluita contra el canvi climàtic i la pobresa energètica. 

334

El CESE

 pel qual s’estableixen disposicions comunes dels fons estructurals i 
aquest reconeix, per primera vegada a través dels fons estructurals, el paper prioritari que ocupa l’habitatge en 
les polítiques d’inversió dels estats membres en el marc de la política de cohesió 2014-2020.  

335

En aquest àmbit cal comentar també que està en tràmit parlamentari

 també posa de manifest la necessitat de lluitar contra la pobresa energètica, la qual té vinculació amb 
les polítiques d’habitatge. En aquest sentit, proposa que s’estableixi un mecanisme que, d’una banda, suposi un 
incentiu perquè els propietaris d’habitatges duguin a terme obres de renovació tèrmica i, d’altra banda, que afa-
voreixi la retirada gradual del mercat de lloguer els habitatges que estiguin per sota d’un llindar d’aïllament tèrmic 
estàndard. El CESE proposa que la Comissió Europea reflexioni sobre quins mètodes i eines de finançament inno-
vadors podrien impulsar l’esforç de l’eficiència energètica dels estats membres a les llars més modestes, tenint 
en compte les seves limitacions financeres. Assenyala també que cal que la millora tèrmica dels habitatges vulne-
rables es converteixi en una de les prioritats dels programes europeus, la qual cosa pot relacionar-se amb la Di-
rectiva sobre l’eficiència energètica, citada a l’edició anterior d’aquesta Memòria, que estableix una estratègia a 
llarg termini (2050) per mobilitzar les inversions en la renovació de l’habitatge públic i privat, així com dels edificis 
residencials i comercials. Finalment, el CESE també recomana que els fons estructurals tinguin més en compte la 
lluita contra la pobresa energètica i, en aquest sentit, cal posar de manifest que el Reglament sobre els fons es-
tructurals, citat al paràgraf anterior, estableix com a prioritats d’inversió del FEDER i del Fons de Cohesió el suport 
a l’eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l’energia i de l’ús d’energies renovables en les infraestructures 
públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges. 

336

                                                           
333 

 una nova Directiva per millorar la protec-
ció dels consumidors que contractin una hipoteca. Aquesta norma s’aplicarà als contractes de crèdit garantits per 
una hipoteca o bé una altra garantia utilitzada a un Estat membre, així com als contractes la finalitat dels quals 
sigui adquirir o conservar drets de propietat sobre finques o edificis. Les noves regles s’adaptaran als diferents 
mercats hipotecaris dels estats membres, encara que la informació al consumidor haurà de presentar-se en un 
format homogeni a tota la UE. Algunes de les novetats que incorpora el text aprovat pel Parlament Europeu són, 
pel que fa a les demores i els desnonaments, una tolerància raonable abans de procedir a les execucions i 
l’impediment dels estats membres d’oposar-se a la dació en pagament acordada per les parts. D’acord amb el 
text, el consumidor disposa d’un període de set dies de reflexió obligatori abans de signar el contracte o bé per a 
retractar-se de la signatura, segons ho decideixi l’Estat membre. També es prohibeix, entre d’altres aspectes, la 
supeditació de la hipoteca a la contractació d’assegurances i altres productes financers d’un proveïdor especifi-
cat. 

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre “El repte de definir els habitatges socials com a serveis d’interès econòmic gene-
ral”. DOUE C 44, de 15.02.2013. 
334 Reglament (UE) Nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions co-
munes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al 
Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) Nº 1083/2006 del Consell. 
DOUE L 347, de 20.12.2013. 
335 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema “Per una acció europea coordinada per prevenir i combatre la pobresa 
energètica”. DOUE C 341, de 21.11.2013. 
336 Aprovada pel Parlament Europeu el 10.12.2013. 
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Finalment, cal esmentar que el Tribunal de Justícia de la UE337

6.4.2. ÀMBIT ESTATAL 

 s’ha posicionat sobre la normativa espanyola que 
impedeix al jutge que és competent per declarar abusiva una clàusula del préstec hipotecari suspendre el proce-
diment d’execució hipotecària iniciat per una altra via i ha establert que és contrària a la Directiva europea sobre 
clàusules abusives. La Sentència del Tribunal estableix que, atès que el jutge que coneix el procediment declara-
tiu no té la possibilitat de suspendre el procediment d’execució, la declaració de nul·litat només permet garantir al 
consumidor una protecció a posteriori merament indemnitzatòria, la qual no constitueix un medi adequat per al 
cessament de les clàusules abusives. 

Enguany s’ha continuat legislant en la mateixa direcció que es va fer l’any anterior, ateses les circumstàncies ex-
cepcionals que pateix Espanya a causa de la crisi econòmica i financera, que ha provocat que un gran nombre de 
persones que van contractar un préstec hipotecari per a l’adquisició del seu habitatge habitual hagin d’afrontar 
dificultats importants per tal de fer front a les seves obligacions. 

En aquest sentit, cal destacar l’aprovació de la Llei 1/2013, de mesures per reforçar la protecció dels deutors hi-
potecaris, reestructuració de deute i lloguer social, 338

La norma pretén perfeccionar i reforçar el marc de protecció dels deutors i, tal i com indica el seu preàmbul, i 
adopta, fonamentalment, quatre tipus de mesures consistents en: 

 la qual continua les mesures ja endegades pel Reial decret 
6/2012, de mesures urgents de protecció dels deutors hipotecaris sense recursos i pel Reial decret llei 27/2012, 
de mesures urgents per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, ambdós comentats a l’edició anterior 
d’aquesta Memòria.  

 La suspensió per un termini de dos anys dels desnonaments de deutors hipotecaris en situació d’especial risc 
d’exclusió social, ja prevista al Reial decret llei 27/2012. 

 Millores en el mercat hipotecari a través de la modificació de la seva normativa: es limita, en el cas 
d’hipoteques constituïdes sobre habitatge habitual, els interessos de demora a tres vegades l’interès del di-
ner; es prohibeix la capitalització d’aquests interessos; s’exigeix l’aplicació del resultat de l’execució hipotecà-
ria, quan sigui insuficient per cobrir el total del deute garantit, en darrer lloc als interessos de demora; es 
permet al notari que pugui suspendre la venda extrajudicial dels béns hipotecats si les parts han qüestionat 
davant l’òrgan jurisdiccional competent que les clàusules del contracte de préstec hipotecari puguin ser abu-
sives (com a conseqüència de la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE de 14 de març de 2013, mencio-
nada a l’apartat de normativa de la UE) i es reforça la independència de les societats de taxació respecte de 
les entitats de crèdit. 

 Modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil, amb la finalitat de garantir de manera adequada els 
drets i interessos dels deutors hipotecaris i agilitzar i flexibilitzar els procediment d’execució hipotecària: 
s’atorga al jutge la possibilitat que, ja sigui d’ofici o a instància de part, pugui apreciar l’existència de clàusu-
les abusives al títol executiu; s’estableix la possibilitat de condonar part del deute romanent en el procedi-
ment d’execució dinerària posterior a l’execució hipotecària d’un habitatge habitual; es permet que el deutor 
participi en la revalorització futura de l’habitatge executat; s’estableix que el valor de taxació a efectes de 
subhasta no podrà ser inferior al 75% del valor de taxació emprat per aconseguir el préstec hipotecari; 
s’incrementa el percentatge d’adjudicació de l’habitatge habitual en el cas que la subhasta conclogui sense 
postor al 70% del valor del l’habitatge pel que hagués sortit a subhasta; s’amplia el termini perquè el rema-
tant consigni el preu de l’adjudicació de 20 a 40 dies; es redueix l’import de l’aval necessari per licitar del 
20% al 5% del valor de taxació i s’exigeix un impagament de tres quotes per tal que es produeixi el venciment 
anticipat dels deutes a terminis garantits amb hipoteca. 

 Modificació del Reial decret llei 6/2012, tant pel que fa al seu àmbit d’aplicació com a les característiques de 
les mesures que poden ser adoptades. 

La Llei també reitera el mandat al Govern (ja contingut al Reial decret llei 27/2012) per tal que impulsi, amb el 
sector financer, la constitució d’un fons social d’habitatges destinades a oferir cobertura a les persones desallot-
jades del seu habitatge habitual per impagament d’un préstec hipotecari. 

                                                           
337 Sentència de 14 de març de 2013. 
338 Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer. BOE núm. 
116, de 15.05.2013. 
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Enguany també s’ha aprovat la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer 
d’habitatges,339

La Llei té com a objectiu fonamental flexibilitzar el mercat de lloguer per tal d’assolir la seva necessària dinamit-
zació, cercant l’equilibri entre les necessitats d’habitatge en lloguer i les garanties que s’han d’oferir als arrenda-
dors. 

 tenint en compte també la situació econòmica actual i les característiques del mercat immobiliari 
espanyol, que es basen en una elevada taxa de propietat i un mercat de lloguer feble. Tal i com indica el preàm-
bul de la norma, el mercat de lloguer no és una alternativa eficaç al mercat de propietat atès que, o bé l’oferta 
d’habitatge en règim de lloguer és insuficient, o bé no és competitiva per estar subjecta a rendes molt elevades. A 
més, el mercat de l’arrendament es caracteritza per les relacions personals entre arrendador i arrendatari, estant 
lluny encara d’un veritable mercat professionalitzat de lloguer. 

Per tal d’assolir aquesta finalitat es modifica la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans pel 
que fa als aspectes següents: 

 El règim jurídic aplicable, reforçant la llibertat de pactes i atorgant prioritat a la voluntat de les parts. 

 La durada de l’arrendament, reduint de cinc a tres anys la pròrroga obligatòria i de tres a un la pròrroga tàci-
ta. 

 Els supòsits en què procedeix la recuperació de l’immoble per l’arrendador per destinar-lo a habitatge habitu-
al, sempre i quan transcorri almenys el primer any de durada del contracte, sense necessitat que s’hi faci 
previsió expressa. 

 L’establiment d’un dret de desistiment de l’arrendatari, una vegada que hagin transcorregut almenys sis me-
sos de durada del contracte i ho comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de 30 dies. 

D’altra banda, la Llei estableix un règim jurídic diferent per als arrendaments segons si han estat inscrits o no al 
Registre de la Propietat, de tal manera que els arrendaments no inscrits sobre finques urbanes no poden produir 
efectes davant de tercers adquirents que inscriguin el seu dret i que el tercer adquirent d’un habitatge que reu-
neixi els requisits exigits per l’article 34 de la Llei hipotecària no pugui ser perjudicat per l’existència d’un arren-
dament no inscrit. 

La Llei exclou expressament del seu àmbit de regulació els habitatges d’ús turístic i remet la seva regulació a la 
normativa sectorial específica  o, en el seu defecte, al règim dels arrendaments de temporada. 

Addicionalment, la Llei modifica la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, vinculant el llançament a la 
falta d’oposició de la persona demandada, de tal manera que si aquest no atén el requeriment de pagament o no 
compareix per oposar-se o aplanar-se a la demanda judicial, el secretari judicial dictarà decret donant per finalit-
zat el judici i produirà el llançament. 

Cal destacar l’aprovació de la Llei 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, la qual està lligada a 
l’àmbit de l’urbanisme. Els seus objectius estan alineats amb la Directiva 2010/31/UE pel que fa a l’eficiència 
energètica, mencionada a l’edició anterior d’aquesta Memòria, i a atendre la problemàtica derivada del canvi cli-
màtic i són els següents: 

 Potenciar la rehabilitació edificatòria i la regeneració i la renovació urbanes, eliminant traves existents actu-
alment i creant mecanismes específics que la facin viable i possible. 

 Oferir un marc normatiu idoni per permetre la reconversió i reactivació del sector de la construcció, trobant 
nous àmbits d’actuació, en concret, en la rehabilitació edificatòria i en la regeneració i renovació urbanes. 

 Fomentar la qualitat, la sostenibilitat i la competitivitat, tant pel que fa a l’edificació, con al sòl, acostant el 
marc normatiu estatal al marc europeu, sobretot en relació als objectius d’eficiència, estalvi energètic i lluita 
contra la pobresa energètica. 

                                                           
339 Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges. BOE núm. 134, de 05.06.2013. 
Aquesta Llei ha estat impugnada davant del TC durant l’any 2013 i aquest ha admès a tràmit el recurs: Recurs d’inconstitucionalitat nº 5108-
2013, contra la disposició addicional segona de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer 
d’habitatges. BOE núm. 250, de 18.10.2013. 
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La Llei regula l’informe d’avaluació dels edificis, el seu objecte (acreditar la situació en què es troben els edificis, 
almenys pel que fa a l’estat de conservació de l’edifici, l’acompliment de la normativa vigent sobre accessibilitat 
universal, així com el grau d’eficiència energètica), els casos en què pot ser exigible, el seu contingut necessari i 
les persones i entitats capacitades per emetre’l. D’altra banda, regula les actuacions sobre el medi urbà, des de 
les de rehabilitació, fins les que suposen una regeneració i renovació urbanes, identificant els subjectes legitimats 
per participar-hi i oferint nous instruments per facilitar la gestió i la cooperació interadministrativa. També 
s’estableixen mecanismes específics per facilitar el finançament d’aquestes actuacions, com els convenis entre 
les administracions públiques actuants, els propietaris i els altres subjectes que intervinguin en l’execució. Final-
ment s’estableixen les sancions en matèria d’eficiència energètica.340

En relació amb l’eficiència energètica, també tractada a l’àmbit europeu, cal fer esment del Reial decret 
235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, a 
través del qual es transposa parcialment la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell i es refon 
el Reial decret 47/2007 amb la nova regulació del procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica 
d’edificis existents. 

 

S’estableix l’obligació de posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència ener-
gètica amb informació objectiva sobre l’eficiència energètica de l’edifici i els valors de referència que permetin als 
propietaris o arrendataris de l’edifici o d’una unitat seva comparar i avaluar-ne l’eficiència energètica. 

Es promou l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de diòxid de carboni i s’estableix el procediment bàsic de la 
metodologia del càlcul de la qualificació d’eficiència energètica, tenint en compte les condicions tècniques i ad-
ministratives i els factors que més incidència tenen en el seu consum energètic. 

S’anuncia l’obligació, establerta per la Directiva 2010/31/UE, que, a partir del 31 de desembre de 2020, els edi-
ficis que es construeixin siguin de consum d’energia quasi nul. Per als edificis públics aquest termini s’avança al 
2018.  

S’estableixen els terminis d’adaptació del procediment bàsic als edificis existents, per a l’obtenció del certificat i 
de l’obligació d’exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica en edificis que prestin serveis públics, i de l’obligació de 
fer un inventari estadístic a nivell autonòmic de les actuacions relacionades amb els certificats registrats com a 
mecanisme important per a la millora de la planificació de les actuacions de millora de l’eficiència energètica. 

Finalment, es regula la utilització d’un distintiu comú en tot el territori estatal anomenat etiqueta d’eficiència 
energètica, garantint en tot cas les especificitats necessàries a les diferents comunitats autònomes i també el rè-
gim sancionador. 

En l’àmbit estatal cal destacar també l’aprovació del Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilita-
ció edificatòria i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016,341

El Pla es concreta en vuit programes: 

 els objectius del qual, tal i com es desprèn del 
seu títol, s’alineen amb la normativa descrita fins ara, encaminada a reorientar les polítiques que han imperat en 
els successius plans des de 1981, que tenien com a elements comuns fomentar la producció d’un volum creixent 
d’habitatges, amb ocupació de sòl nou, així com apostar per la propietat com a forma essencial d’accés a 
l’habitatge. El nou Pla se centra en potenciar el lloguer, incentivar la rehabilitació amb criteris de sostenibilitat i 
apostar per la regeneració urbana. 

 Programa de subsidiació de préstecs convinguts, que té per objecte el manteniment de les ajudes de subsidi-
ació de préstecs convinguts regulats en els plans estatals d’habitatge anteriors que compleixin amb 
l’ordenament vigent en la matèria. 

 Programa d’ajuda al lloguer d’habitatge, que té per objecte facilitar l’accés i la permanència en un habitatge 
en règim de lloguer a sectors de la població amb mitjans econòmics escassos. Les ajudes al lloguer s’han 

                                                           
340 A més dels continguts propis d’aquesta Llei, es modifiquen les normes següents: el text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret le-
gislatiu 2/2008, de 20 de juny; la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible; el Reial decret llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de 
suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i de cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les enti-
tats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa; la Llei 38/1999, de 5 de novem-
bre, d’ordenació de d’edificació; el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de l’edificació i la Llei 49/1960, de 
21 de juliol, sobre propietat horitzontal. 
341 Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la re-
generació i la renovació urbanes, 2013-2016. BOE núm. 86, de 10.04.2013 
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dissenyat per tal que siguin més equitatives que altres programes anteriors i per aquest motiu s’atorguen en 
funció de la renda; es calculen en funció de la renda de la unitat de convivència i no individual; limiten la 
quantia dels lloguers susceptibles de ser finançats i en financen una proporció , sense assignar una quantia 
fixa, per tal d’evitar situacions de generació de rendes addicionals superiors a la del propi lloguer.  

 Programa de foment del parc públic de lloguer d’habitatge, que té per objecte el foment de la creació d’un 
parc públic d’habitatge protegit per lloguer sobre sòls o edificis de titularitat pública.  

 Programa de foment de la rehabilitació edificatòria, que té per objecte el finançament de l’execució d’obres i 
treballs de manteniment i intervenció a les instal·lacions fixes i equipament propi, així com els elements i es-
pais privatius comuns, dels edificis de tipologia residencial col·lectiva que reuneixin una sèrie de requisits. 

 Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes, que té com a objecte el finançament de la realit-
zació conjunta d’obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d’urbanització o reurbanització d’espais pú-
blics i d’edificació d’edificis derruïts, si s’escau, dins dels àmbits d’actuació prèviament delimitats. 

 Programa de suport a la implantació de l’informe d’avaluació dels edificis, que inclou l’anàlisi de les condici-
ons d’accessibilitat, eficiència energètica i estat de conservació dels mateixos, mitjançant una subvenció que 
cobreixi part de les despeses d’honoraris professionals per la seva emissió. 

 Programa per al foment de ciutats sostenibles i competitives, que és de nova creació i té per objecte el finan-
çament de l’execució de projectes d’especial transcendència, basats en unes línies estratègiques temàtiques  
desenvolupades en aquest Reial decret. 

 Programa de suport a la implantació i gestió del Pla, que recull les condicions bàsiques de finançament per a 
la creació i manteniment de sistemes informàtics per al control i gestió de les relacions entre el Ministeri de 
Foment i les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla en el desenvolupament del Pla. 

6.4.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

En aquest àmbit s’aprova el Decret 90/2013, pel qual s’aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-
2020,342

Com a iniciativa pública, cal destacar que la Generalitat signa un acord amb el sector privat per tal de sumar es-
forços en favor de la renovació energètica dels edificis, amb l’objectiu de dissenyar el pla d’acció que ha de portar 
Catalunya a alinear-se amb els objectius de la UE. La posada en marxa d’aquest pla d’acció ha de permetre com-
plir amb els objectius marcats per la Directiva europea d’eficiència energètica, comentada a l’edició anterior 
d’aquesta Memòria. L’acord compta amb el suport i colideratge del Departament d’Empresa i Ocupació i de la pla-
taforma Acció 10 de la Generalitat, ja que a banda d’aconseguir estalvis energètics també es pretén donar impuls 
a la rehabilitació d’edificis per generar nous llocs de treball. La signatura de l’acord s’emmarca en el Projecte eu-
ropeu Marie

 comentat a l’apartat de normativa dedicat a la protecció social. Cal destacar, pel que fa al sector de 
l’habitatge, que un dels reptes del Pla és aconseguir l’èxit en transició domiciliària, el qual es concreta en la fita 
de la reducció de l’esforç econòmic juvenil per a la compra i el lloguer de l’habitatge. 

343

Cal destacar també que el Govern ha iniciat els treballs de redacció del nou pla per al dret a l’habitatge, que prio-
ritzarà els programes socials d’accés a l’habitatge i la reactivació del sector de la construcció residencial a les zo-
nes amb més demanda. El document preparatori explicita els criteris per prioritzar les diverses línies d’ajut, recull 
mesures de flexibilització per impulsar la construcció d’habitatge protegit nou, identifica àrees amb risc d’exclusió 
residencial i regula nous models de tinença intermèdia d’habitatge. Les mesures previstes per facilitar l’accés a 
l’habitatge són: evitar la pèrdua de l’habitatge per motius econòmics, facilitar l’accés a l’habitatge en condicions 
assequibles i incentivar la posada en lloguer de pisos buits. 

, format per 23 socis de nous països mediterranis de la UE i liderat pel Departament de territori i 
sostenibilitat. 

Finalment, cal comentar que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat la creació d’un impost als 
bancs, promotors o altres entitats jurídiques que tinguin pisos buits, amb l’objectiu d’evitar la desocupació per-
manent d’habitatges i incentivar el mercat de lloguer.  

                                                           
342 Dictaminat pel CTESC: dictamen 19/2012. 
343 Mediterranean Building Rethinking for Energy Improvement. 
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6.5. PROTECCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL 

6.5.1. ÀMBIT DE LA UE 

Com a qüestió prèvia, cal assenyalar que les polítiques socials són en gran mesura competència dels estats 
membres, atès que són els estats els que dissenyen i administren els seus sistemes de protecció social. És per 
això que molts dels instruments de la UE en aquest àmbit consisteixen en recomanacions als estats sobre 
l’orientació que han de prendre les seves polítiques. En el cas de l’Estat espanyol, la competència per a la imple-
mentació de les polítiques socials es reparteix entre l’Estat (Seguretat Social) i les comunitats autònomes (atenció 
social). En aquest sentit, el paper de la UE pot consistir en: identificar reptes compartits pels estats i establir ob-
jectius conjunts; promoure intercanvis de bones pràctiques; proporcionar orientació als estats en les àrees clau 
que cal reformar en el marc de l’Estratègia Europa 2020; monitoritzar, analitzar i comunicar les tendències soci-
als; i proporcionar suport financer a la  implementació de les reformes socials.   

El Consell Europeu dels dies 13 i 14 de desembre de 2012344 subscriu l’Estudi prospectiu anual sobre el creixe-
ment de la Comissió 2013,345

La Comissió ha presentat el Paquet d’inversió social per al creixement i la cohesió,

 en el qual s’estableixen les prioritats en les quals s’ha de centrar el treball a escala 
nacional i europea. En l’àmbit social, s’estableix que s’han de desenvolupar estratègies actives d’inclusió, que in-
cloguin règims eficaços i adequats de complement d’ingressos, mesures de lluita contra la pobresa, inclosa la po-
bresa infantil i un accés ampli a serveis assequibles i d’alta qualitat (per exemple, serveis sanitaris i socials, assis-
tència infantil, habitatge i subministrament d’energia); i que s’ha d’enfortir el vincle entre l’assistència social i les 
mesures d’activació, a través de serveis més personalitzats (finestreta única) i esforços per millorar l’eficàcia de 
les mesures destinades als grups més vulnerables.    

346

El paquet inclou una recomanació de la Comissió contra la pobresa infantil,

 en el qual s’insta els estats 
membres a donar una prioritat més elevada a la inversió social i a modernitzar els seus estats del benestar. Amb 
aquesta finalitat, s’estableixen un seguit d’actuacions: simplificar les polítiques socials i millorar la seva orienta-
ció; garantir que els sistemes de protecció social responguin a les necessitats de les persones en el moments crí-
tics al llarg de la vida; i millorar les estratègies d’inclusió activa. S’insta els estats membres a incloure en els seus 
programes nacionals de reforma els progressos realitzats en l’àmbit de la inversió social, així com en l’aplicació 
de les estratègies d’inclusió activa; la Comissió, per la seva banda, farà recomanacions específiques a cada país 
al respecte.  

347

El Consell Europeu celebrat els dies 14 i 15 de març

 en la qual s’inclou un marc polític 
integrat per al desenvolupament de polítiques nacionals de lluita contra la pobresa infantil i promoció del benes-
tar de la infància. Les polítiques s’han de basar en tres pilars clau: l’accés a recursos adequats; l’accés a serveis 
assequibles i de qualitat; i el dret dels infants a participar. En aquesta recomanació, la Comissió reconeix 
l’impacte de la crisi en el benestar d’aquest col·lectiu amb unes taxes de risc de pobresa que han augmentat en 
molts dels estats membres i que en ocasions superen les de la població adulta.  

348

El Programa nacional de reformes d’Espanya 2013 (PNR)

 estableix les orientacions de la política dels estats mem-
bres i de la UE per a l’any 2013. Reconeixent que resulta crucial enfrontar-se a les conseqüències de la crisi i 
combatre la pobresa i l’exclusió social, es demana una actuació determinada dels estats membres en l’execució 
de les polítiques, prenent  com a referència el que s’estableix en l’Estudi prospectiu anual sobre el creixement 
2013. Aquestes actuacions han de reflectir-se en els programes nacionals de reforma de cadascun dels estats.    

349

                                                           
344 

 preveu un seguit de reformes de caire estructural. En 
l’àmbit de la protecció social i el foment de la inclusió activa, es preveu la regulació del factor de sostenibilitat de 
les pensions, l’aprovació del Pla nacional d’acció per a la inclusió social 2013-2016 (amb la inclusió d’un objectiu 
específic de reducció de la pobresa infantil), del Pla integral de suport a la família, el Pla d’acció de l’Estratègia 
espanyola de discapacitat 2012-2020, així com l’aprovació d’una nova llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social.    

Conclusions del Consell Europeu de 13 i 14 de desembre de 2012. Brussel·les, 14.12.2012.  
345 Comunicació de la Comissió, de 28.11.2012, sobre l’Estudi prospectiu anual sobre el creixement 2013. COM (2012) 750 final.  
346 Comunicació de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, de 
20.02.2013, sobre la inversió social per al creixement i la cohesió, inclosa l’execució del Fons Social Europeu 2014-2020. COM (2013) 83 fi-
nal. 
347 Recomanació de la Comissió de 20.02.2013. Invertir en la infància: trencar el cicle dels desavantatges. DOUE de 02.03.2013.  
348 Conclusions del Consell Europeu de 14 i 15 de març de 2013. Brussel·les, 14.03.2013.  
349 Aprovat en la reunió del Consell de Ministres de 26.04.2013.  
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Com a conclusió de l’exercici de supervisió del Semestre europeu, el Consell ha aprovat les recomanacions espe-
cífiques per país en la seva reunió dels dies 27 i 28 de juny.350

D’altra banda, la Comissió presenta el 2 d’octubre una Comunicació sobre la dimensió social de la Unió Econòmi-
ca i Monetària (UEM),

 El Consell constata que, com a conseqüència fo-
namentalment de la situació del mercat de treball i de l’eficàcia limitada de la protecció social per reduir la pobre-
sa, Espanya es troba per sota de la mitjana de la UE amb relació als principals indicadors de medició de la pobre-
sa i l’exclusió social, i que la infància està especialment exposada a aquestes situacions. En general, constata 
que no s’han experimentat grans millores amb el desenvolupament de noves mesures i, en concret, el PNR no in-
clou informació sobre el contingut ni el termini del Pla nacional d’acció per a la inclusió social 2013-2016. En 
aquest context, el Consell assenyala com a reptes principals la necessitat de racionalitzar els objectius i recursos, 
millorar la governança i la coordinació interinstitucional a escala nacional, regional i local, simplificar els procedi-
ments per a les persones sol·licitants d’assistència social i eliminar els obstacles a la mobilitat. D’altra banda, es 
constata l’assoliment d’alguns avenços respecte de les mesures de lluita contra la pobresa infantil i pel que fa a 
la millora de l’eficiència dels serveis de suport a les famílies.  

351

Després de l’adopció del Marc financer plurianual de la UE (MFP) 2014-2020,

 en la qual es proposen iniciatives per reforçar la dimensió social en tres aspectes: 
l’enfortiment de la vigilància dels reptes socials i en matèria d’ocupació, així com de la coordinació de les políti-
ques; una major solidaritat i mesures en favor de l’ocupació i de la mobilitat laboral; i un diàleg social reforçat. En-
tre d’altres propostes, destaca l’elaboració d’un quadre d’indicadors clau socials i d’ocupació que serveixi per 
identificar abans i millor els principals reptes socials i d’ocupació. També es fa referència a la importància d’una 
utilització més eficaç i eficient dels instruments financers, així com a l’aprofitament de l’increment dels recursos 
disponibles per al període 2014-2020.  

352 s’ha aprovat el Reglament del 
Fons Social Europeu (FSE),353

Els canvis principals que s’introdueixen amb aquest reglament són els següents: es garanteix una participació 
mínima garantida de l’FSE en el finançament de les polítiques de cohesió de cada estat membre; s’assigna al-
menys el 20 per cent del fons a la inserció social; s’integra en totes les accions la promoció de la igualtat entre 
homes i dones i la igualtat d’oportunitats per a tots, sense cap tipus de discriminació; i és dóna un suport més 
elevat a la innovació social, és a dir, a experimentar i estendre solucions innovadores que donin resposta a ne-
cessitats socials. També s’introdueixen altres aspectes de caire més transversal: es concentra el finançament en 
intervencions prioritàries per garantir un impacte real en els reptes principals als que s’enfronten els estats; les 
accions s’executen en col·laboració amb les autoritats públiques, els interlocutors socials i altres organismes de la 
societat civil; s’apliquen normes de gestió innovadores per simplificar l’execució dels projectes.  

 el qual constitueix l’instrument financer principal per a la implementació de les polí-
tiques socials per part dels estats. El nou Reglament de l’FSE especifica la missió i l’àmbit d’actuació d’aquest 
fons, així com les corresponents prioritats en matèria d’inversió, els objectius temàtics i les disposicions específi-
ques relatives al tipus d’activitats que poden ser finançades per l’FSE. En la missió de l’FSE es troba la lluita con-
tra la pobresa i l’exclusió social, el foment de la igualtat de gènere, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats, 
en el marc de l’Estratègia Europa 2020. Amb la finalitat de fer un seguiment i una avaluació dels resultats obtin-
guts, el Reglament estableix uns indicadors comuns, que corresponen a les prioritats d’inversió i al tipus d’acció 
finançada. 

A més de l’FSE, el Programa PROGRESS també ha contribuït al desenvolupament de la política social. A partir de 
l’any 2014, ha estat substituït pel Programa d’ocupació i innovació social (EaSI),354

                                                           
350 

 el qual té per objectiu contri-
buir a l’aplicació d’Europa 2020. El programa ha de donar suport a les accions destinades a intensificar la inno-
vació social com a resposta a les necessitats socials no cobertes o cobertes de manera insuficient, en termes de 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social, foment d’un nivell d’ocupació elevat de qualitat i sostenible, garantia 
d’una protecció social suficient i que eviti la pobresa, millora de les condicions laborals i millora de l’accés a la 
formació de les persones vulnerables, tenint en compte el paper de les autoritats regionals i locals. El programa 
també ha d’actuar com a catalitzador de les associacions transnacionals i de la creació de xarxes entre els agents 
públics, privats i el tercer sector, i donar suport a la seva participació en la concepció i l’aplicació de nous enfo-

Recomanació del Consell relativa al Programa nacional de reformes de 2013 d’Espanya i per la que s’emet un dictamen del Consell sobre 
el Programa d’estabilitat de 2013 d’Espanya per a 2012-2016. Brussel·les, 08.06.2013.  
351 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell sobre l’enfortiment de la dimensió social de la UEM. COM (2013) 690 final.  
352 Reglament (UE, EURATOM) núm. 1311/2013 del Consell, de 02.12.2013, pel que s’estableix el marc financer plurianual per al període 
2014-2020. DOUE L 347, de 20.12.2013.  
353 Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17.12.2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel que es deroga 
el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell. DOUE L 347, de 20.12.2013.  
354 Reglament UE núm. 1296/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d’11.12.2013, relatiu a un Programa de la UE per a l’ocupació i la 
innovació social (“EsSI”) i pel qual es modifica la Decisió núm. 283/2010/UE, per la qual s’estableix un instrument europeu de microfinança-
ment per a l’ocupació i la inclusió social. DOEU L 347, de 20.12.2013.  
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caments per afrontar les necessitats i els reptes socials. En particular, el programa ha de contribuir a identificar, 
analitzar i estendre les solucions innovadores i la seva aplicació pràctica a través de l’experimentació en política 
social.       

Així mateix, s’aprova el Reglament pel qual es crea el Programa Drets, igualtat i ciutadania per al període 2014 a 
2020,355

Finalment, el desembre de 2013 el Consell inicia els treballs del Semestre europeu 2014,

 mitjançant el qual es financen accions de suport i foment dels drets de les persones de la Unió, de lluita 
contra la discriminació i les desigualtats i de promoció de la ciutadania, amb la finalitat de contribuir a la promo-
ció dels objectius específics i les iniciatives emblemàtiques de l’Estratègia Europa 2020. Són objectius específics 
del programa: promoure l’aplicació efectiva del principi de no discriminació per motius de sexe, origen racial o èt-
nic, religió o creences, discapacitat, edat o orientació sexual, i respectar el principi de no discriminació; prevenir i 
combatre el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i altres formes d’intolerància; promoure i protegir els drets de les 
persones amb discapacitat; promoure la igualtat entre homes i dones i avançar en la integració de les qüestions 
de gènere en les diferents polítiques; prevenir i combatre tota forma de violència contra menors, joves i dones, ai-
xí com la violència contra altres grups de risc; promoure i protegir els drets del menor; contribuir a garantir el ni-
vell més alt de protecció de la privacitat i de les dades personals; promoure i millorar l’exercici dels drets de ciu-
tadania de la Unió; i permetre a les persones, en la seva condició de consumidores o emprenedores en el mercat 
interior, exercir els seus drets derivats del dret de la Unió.     

356

6.5.2. ÀMBIT ESTATAL 

 en base a l’Estudi 
prospectiu anual sobre el creixement de la Comissió, el qual estableix com una de les seves prioritats que les polí-
tiques se centrin en la lluita contra les conseqüències socials de la crisi, a través de la millora del rendiment dels 
sistemes de protecció social, en particular reforçant els vincles entre l’assistència social i les mesures d’activació. 
Amb relació a la dimensió social de la UEM, el Consell confirma la pertinència de l’ús d’un quadre d’indicadors so-
cials, tal com proposava la Comissió en la seva Comunicació de 2 d’octubre, amb l’objectiu de treballar amb 
aquest instrument en el marc del Semestre Europeu de 2014.   

En primer lloc, cal fer esment a les mesures de caràcter social contingudes a la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2013,357 entre les quals destaquen les següents: es revaloren les pensions l’1 per cent amb ca-
ràcter general, es regula el sistema de complements per a mínims, i es fixa la quantia de les pensions no contri-
butives (5.058,20 euros anuals) i del SOVI (5.595,80 euros anuals).358 També es regulen les bases i tipus de co-
tització dels diferents règims de la Seguretat Social (la base màxima puja un 5 per cent, fins als 3.425 euros 
mensuals) i s’estableixen les quanties de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social per fill a càrrec, de 
les pensions assistencials i subsidis econòmics de la Llei d’integració social dels minusvàlids. Així mateix, es de-
termina l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) en els mateixos termes que per a l’any 2012 
(6.390,13 euros anuals). D’altra banda, es manté la reducció del 50 per cent en la cotització empresarial en els 
supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits 
de malaltia professional. Amb vigència indefinida, es preveu l’establiment de bonificacions en les cotitzacions del 
personal investigador dedicat exclusivament a activitats d’investigació i desenvolupament i d’innovació tecnològi-
ca. Finalment, es torna a aplaçar l’entrada en vigor de l’ampliació del permís de paternitat fins a quatre setmanes 
a l’1 de gener del 2014.359

Mitjançant l’Ordre ESS/56/2013,

  

360
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 es desenvolupen les normes de cotització social contingudes a la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013. A més de reproduir les bases i tipus de cotització continguts al 
text legal, l’Ordre adapta les bases de cotització establertes amb caràcter general als supòsits de contractes a 
temps parcial. També incorpora una nova escala de cotització en funció de les cotitzacions mensuals en l’àmbit 
del sistema especial del treball de la llar. A la vegada, es fixen els coeficients aplicables per determinar la cotitza-
ció a la Seguretat Social en supòsits específics, com ara els de conveni especial, col·laboració en la gestió de la 
Seguretat Social o exclusió d’alguna contingència. També s’estableixen els coeficients per a la determinació de 

Reglament (UE) núm. 1381/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17.12.2013, pel que s’estableix el Programa Drets, igualtat i 
ciutadania per al període de 2014 a 2020. DOUE L 354, de 28.12.2013.  
356 Conclusions del Consell de 19 i 20 de desembre de 213. Brussel·les, 20.12.2013.  
357 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. 
358 El Reial decret llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, ja preveia sus-
pendre la revaloració de les pensions per a l’any 2013 en els termes previstos a la Llei general de la Seguretat Social (és a dir, en funció de 
l’IPC) i el seu increment en l’1 per cent amb caràcter general.  
359 La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014 aplaça de nou l’ampliació del permís de paternitat a l’1 de gener de 2015.  
360 Ordre ESS/56/2013, de 28 de gener, per la que es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per 
cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes a la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2013. BOE núm. 25, de 29.01.2013. 
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les aportacions a càrrec de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals al sosteniment dels serveis 
comuns de la Seguretat Social.    

Enguany també s’han aprovat altres normes sobre cotització a la Seguretat Social: l’Ordre ESS/187/2013,361 per 
la qual es determinen per a l’any 2013 les bases úniques de cotització per contingències comunes i professionals 
dels treballadors del règim especial del mar inclosos en els grups segon i tercer, segons províncies, modalitats de 
pesca i categories professionals, en funció dels valors mitjans de les remuneracions percebudes durant l’any 
2012. D’altra banda, mitjançant l’Ordre ESS/2029/2013362

Així mateix, amb l’Ordre ESS/66/2013,

, s’estableixen per a l’exercici 2013 les bases de co-
tització per contingències comunes en el règim especial de la mineria del carbó, en funció de les categories i es-
pecialitats professionals, per a cadascuna de les zones mineres.   

363

D’altra banda, el Reial decret llei 5/2013, de 15 de març,

 s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per lesions, mutilaci-
ons i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants, causades per accidents de treball i malalties professionals 
que, sense arribar a constituir una incapacitat permanent, suposen una disminució o alteració de la capacitat físi-
ca del treballador. L’actualització efectuada implica un increment del 19,7 per cent, equivalent a l’evolució de 
l’IPC des del desembre de 2004 fins al desembre de 2011, i es deroga la darrera Ordre que havia actualitzat les 
quanties de les indemnitzacions per lesions no invalidants, l’Ordre TAS/1040/2005, de 18 d’abril.   

364

La Llei 11/2013, de 26 de juliol, de 26 de juliol, de suport a l’emprenedor

 inclou mesures en matèria de Seguretat Social amb 
la finalitat de promoure l’envelliment actiu. Es regula la compatibilitat entre la percepció de la pensió de jubilació i 
el treball per compte propi o d’altri: els treballadors que han accedit a la jubilació per haver assolit l’edat legal i 
que compten amb carreres llargues de cotització poden compatibilitzar una ocupació a temps complet o parcial 
amb la percepció del 50 per cent de la pensió, amb unes obligacions de cotització social limitades. D’altra banda, 
s’endureixen els requisits d’accés a la jubilació anticipada: si és voluntària, l’edat d’accés ha de ser inferior en 
dos anys com a màxim a l’edat legal exigida (abans es requeria haver complert els 63 anys), el període mínim de 
cotització es fixa en 35 anys (abans eren 33) i la reducció de la pensió s’estableix fins al 8 per cent anual si el pe-
ríode de cotització és inferior als 38 anys i 6 mesos; en el cas que sigui forçosa, l’edat d’accés s’estableix fins a 
quatre anys abans de l’edat de jubilació legal (fins ara es requeria haver complert els 61 anys), el període mínim 
de cotització es manté en 33 anys i la reducció pot arribar al 7,5 per cent anual. També s’endureix la jubilació 
parcial: es regula la possibilitat d’accedir-hi dos anys abans de l’edat legal de jubilació i amb 33 anys cotitzats i la 
reducció de la jornada s’estableix entre un mínim del 25 per cent i un màxim del 50 per cent (abans del 75 per 
cent) o del 75 per cent (abans del 85 per cent), si el treballador de relleu és contractat indefinidament i a jornada 
completa.    

365

Així mateix, el Reial decret llei 11/2013, de 2 d’agost,

, incorpora algunes mesures en 
l’àmbit de la Seguretat Social dirigides a fomentar l’ocupació juvenil (menors de 30 anys o de 35 anys en el cas 
de discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent): s’incentiven els contractes a temps parcial amb vinculació 
formativa amb reduccions de la cotització empresarial a la Seguretat Social; també s’incentiva la contractació in-
definida de joves per part d’autònoms i d’empreses de fins a nou treballadors amb una reducció del 100 per cent 
de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes durant el primer any; en el cas de nous 
projectes d’emprenedoria jove, es té dret a una reducció del 100 per cent de totes les quotes de la Seguretat So-
cial quan es contracta de forma indefinida un treballador de 45 o més anys; per últim, s’estableixen bonificacions 
en les quotes de la Seguretat Social aplicables a les entitats de l’economia social. 

366
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 conté mesures amb relació a la protecció social del tre-
ball a temps parcial: es modifica la Llei general de la Seguretat Social pel que fa als períodes de cotització que 
han d’acreditar els treballadors a temps parcial per causar dret a les prestacions de la Seguretat Social i a la de-
terminació de la quantia de les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent derivada de malaltia comuna 

Ordre ESS/187/2013, d’11 de febrer, per la que s’estableixen per a l’any 2013 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballa-
dors del règim especial del mar, inclosos els grups segon i tercer. BOE núm. 38, de 13.02.2013. 
362 Ordre ESS/2029/2013, de 28 d’octubre, per la que es fixen per a l’exercici 2013 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat So-
cial per contingències comunes en el règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó. BOE núm. 264, de 04.11.2013. 
363 Ordre ESS/66/2013, de 28 de gener, per la que s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de 
caràcter definitiu i no invalidants. BOE núm. 26, de 30.01.2013.  
364 Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure 
l’envelliment actiu. BOE núm. 65, de 16.03.2013. Per Resolució d’11 d’abril de 2013, del Congrés dels Diputats, s’ordena la publicació de 
l’Acord de convalidació del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març. BOE núm. 92, de 17.04.2013.  
365 Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i la creació d’ocupació. BOE núm. 179, de 
27.07.2013. Aquesta llei és el resultat de la tramitació com a Projecte de llei del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer.  
366 Reial decret llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i 
social. BOE núm. 185, de 03.08.2013.  
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d’aquests treballadors, amb l’objectiu d’aplicar el principi d’igualtat en l’accés a les prestacions i contribuir a la 
proporcionalitat entre les aportacions fetes i les prestacions a rebre. Aquesta reforma té causa en la STC 
61/2013, que declara inconstitucional la disposició addicional setena de la Llei general de la Seguretat Social, 
per vulneració del dret a la igualtat en produir una discriminació indirecta per raó de sexe, atesa la incidència 
predominant del treball a temps parcial sobre l’ocupació femenina.    

El Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre,367

La Llei 23/2013, de 23 de desembre,

 conté un seguit de previsions en matèria de Seguretat Social: 
es preveu la reducció en l’1 per cent del tipus de cotització per atur dels contractes de duració determinada a 
temps parcial; s’aproxima en matèria de cotització el tractament dels treballadors inclosos en el règim especial 
del treball autònom que en algun moment de cada exercici econòmic i de manera simultània hagin tingut contrac-
tat un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, al que s’estableix per als treballadors in-
closos en el règim general; s’inclouen en la base de cotització al règim general de la Seguretat Social una sèrie de 
conceptes retributius exclosos fins al moment i, d’altra banda, es computen en la seva integritat altres conceptes 
que amb anterioritat tenien establerta alguna limitació a tal efecte; per últim, s’estableix que el Govern ha de pro-
cedir a la reordenació normativa dels incentius a la contractació en relació amb la cotització a la Seguretat Social.   

368

D’altra banda, el Reial decret 156/2013, d’1 de març,

 regula el factor de sostenibilitat, el qual es defineix com un instrument 
que amb caràcter automàtic permet vincular l’import de les pensions de jubilació a l’evolució de l’esperança de 
vida dels pensionistes, a través d’una fórmula. Aquest factor ajusta la pensió inicial de jubilació, de manera que 
l’import total que percebi un pensionista al llarg de la seva vida, un pensionista que accedeixi al sistema d’aquí a 
un cert nombre d’anys, i que previsiblement tindrà una esperança de vida més elevada, sigui equivalent al que 
percebi la persona que es jubili en un moment anterior. Amb aquesta finalitat, es relaciona l’esperança de vida 
estimada en ambdós moments. El factor de sostenibilitat serà d’aplicació a les pensions de jubilació que es cau-
sin a partir de l’1 de gener del 2019. D’altra banda, aquesta Llei també regula l’índex de revaloració de les pensi-
ons, d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2014, i que substitueix l’índex de preus al consum com a referència 
per a l’actualització de les pensions, el qual s’aplicava des de l’any 1997. Aquest índex de revaloració serà el pre-
vist anualment a la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat.  

369

Enguany també s’han aprovat un seguit de normes relatives a la gestió informatitzada dels procediments en 
l’àmbit de la Seguretat Social: l’Ordre ESS/484/2013

 regula la nova modalitat de conveni especial amb la Se-
guretat Social que poden subscriure les persones amb discapacitat que tenen especials dificultats d’inserció la-
boral, als efectes de la cobertura de les prestacions per jubilació i per mort i supervivència. En aquest sentit, 
s’estableixen les condicions d’inclusió en la Seguretat Social del col·lectiu esmentat, a través de l’institut jurídic 
del conveni especial, es delimita l’àmbit d’aplicació d’aquest i es fixen les seves característiques i especialitats en 
matèria de procediment, efectes, acció protectora i cotització.   

370 regula el sistema de remissió electrònica de dades (Sis-
tema RED), per a l’intercanvi de dades o documents, així com per a la comunicació d’actuacions administratives 
per facilitar el compliment de les obligacions de Seguretat Social en matèria d’inscripció d’empreses, afiliació, alt-
es, baixes i variacions de dades de treballadors, cotització i recaptació d’empreses i treballadors, comunicació de 
baixes mèdiques, de confirmació de la baixa i d’altes en processos d’incapacitat temporal, així com qualsevol al-
tra actuació que vingui exigida per la normativa de la Seguretat Social. Així mateix, l’Ordre ESS/485/2013371 es-
tableix els supòsits i condicions en les que les persones responsables en l’àmbit de la Seguretat Social estan 
obligades a rebre les notificacions per mitjans informàtics o telemàtics. Finalment, amb l’Ordre 
ESS/486/2013372
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, es crea i regula el Registre Electrònic d’Apoderaments de la Seguretat Social per a la constàn-
cia dels poders que s’atorguen amb la finalitat de realitzar tràmits i actuacions per mitjans electrònics.  

Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors. 
BOE núm. 305, de 21.12.2013.  
368 Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del sistema de pensions de la Segure-
tat Social. BOE núm. 309, de 26.12.2013.  
369 Reial decret 156/2013, d’1 de març, pel que es regula la subscripció de conveni especial per les persones amb discapacitat que tinguin 
especials dificultats d’inserció laboral. BOE núm. 53, de 02.03.2013.   
370 Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la que es regula el sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social. 
BOE núm. 75, de 28.03.2013. 
371 Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, per la que es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de la Se-
guretat Social. BOE núm. 75, de 28.03.2013.  
372 Ordre 486/2013, de 26 de març, per la que es crea i regula el Registre Electrònic d’Apoderaments de la Seguretat Social per a la realitza-
ció de tràmits i actuacions per mitjans electrònics. BOE núm. 75, de 28.03.2013.  
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En l’àmbit de l’atenció social, cal fer referència a l’aprovació de dues normes: en primer lloc, el Reial decret 
535/2013, de 12 de juliol,373 mitjançant el qual s’estableixen les bases reguladores per a les ajudes econòmi-
ques destinades al foment i suport del tercer sector d’àmbit estatal, és a dir, al manteniment de les seus i infraes-
tructures de totes les associacions, fundacions i entitats d’acció social que col·laboren amb l’Administració gene-
ral de l’Estat, d’acord amb el que s’estableix al Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de na-
turalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació. En segon lloc, 
el Reial decret llei anterior estableix com un dels eixos per a la determinació dels programes que cal desenvolu-
par, l’atenció a les persones amb necessitats d’atenció sociosanitària integral, amb necessitats educatives o 
d’inserció laboral; en aquest sentit, el Reial decret 536/2013, de 12 de juliol,374

En l’àmbit de la discapacitat, s’ha aprovat el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapaci-
tat i de la seva inclusió social.

 estableix les bases reguladores 
que han de regir les convocatòries econòmiques dedicades als programes d’interès general en els àmbits esmen-
tats anteriorment i el finançament dels quals prové del 0,7 per cent del rendiment de l’IRPF.      

375

Amb aquesta finalitat, es refonen tres lleis: la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de les persones amb 
discapacitat; la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat univer-
sal de les persones amb discapacitat; i la Llei 49/2007, de 26 de desembre, per la que s’estableix el règim 
d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les per-
sones amb discapacitat. L’elaboració del text refós ha tingut com a referent principal la Convenció Internacional 
sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada l’any 2006 per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides. Per aquest motiu, a més de revisar els principis que informen la Llei conforme al que es preveu a la Con-
venció, en la seva estructura es dedica un títol específic a determinats drets de les persones amb discapacitat.   

 Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, 
així com l’exercici real i efectiu dels drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions res-
pecte de la resta de la ciutadania, a través de la promoció de l’autonomia personal, de l’accessibilitat universal, 
de l’accés a l’ocupació, de la inclusió en la comunitat i la vida independent i de l’eradicació de tota forma de dis-
criminació. La norma també té per objecte establir un règim d’infraccions i sancions per garantir l’esmentat ante-
riorment.  

En l’àmbit de la dependència, cal fer referència al Reial decret 1050/2013, de 27 de desembre,376

També cal fer esment al Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre,

 mitjançant el 
qual es regula el nivell mínim de protecció garantit per l’Administració general de l’Estat, els criteris de la seva as-
signació i la forma i procediment del seu abonament a les comunitats autònomes. L’assignació financera del ni-
vell mínim a cada comunitat autònoma s’efectua mensualment en funció de les variables següents: el nombre de 
persones beneficiàries, el grau de dependència, així com el nombre i tipus de prestacions. L’aportació de 
l’Administració estatal per al finançament del nivell mínim en funció del grau de dependència és la que s’estableix 
al Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. D’altra banda, s’estableix el procediment per efectuar la verificació de la materialització de 
l’aportació financera de les comunitats autònomes al SAAD: es determina que, mitjançant una certificació anual, 
cada comunitat autònoma acreditarà que la seva aportació financera haurà estat, almenys, igual a la realitzada 
per l’Administració general de l’Estat.  

377

                                                           
373 

 amb el qual s’unifiquen totes les nor-
mes relatives a les prestacions i serveis que han estat dictades en desenvolupament de la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència, amb la 
finalitat d’ordenar, simplificar i actualitzar la normativa en un únic text normatiu. En conseqüència, aquesta nor-
ma regula els serveis i les prestacions econòmiques del SAAD segons el grau de dependència, així com els criteris 
per determinar les intensitats de protecció dels serveis establerts a la Llei 39/2006, de 14 de desembre. D’altra 
banda, s’estableix que les quanties màximes de les prestacions econòmiques són les que es determinen en la 

Reial decret 535/2013, de 12 de juliol, pel que s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats del tercer 
sector d’àmbit estatal col·laboradores amb la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat. BOE núm. 167, de 13.07.2013.  
374 Reial decret 536/2013, de 12 de juliol, pel que s’estableixen les bases reguladores de les subvencions estatals destinades a la realització 
de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques en l’àmbit de la Secre-
taria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat. BOE núm. 167, de 13.07.2013.  
375 Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapa-
citat i de la seva inclusió social. BOE núm. 289, de 03.12.2013 
376 Reial decret 1050/2013, de 27 de desembre, pel que es regula el nivell mínim de protecció establert a la Llei 39/2006, de 14 de desem-
bre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. BOE núm. 313, de 31.12.2013. 
377 Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel que es regulen les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependèn-
cia, establertes a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de depen-
dència. BOE núm. 313, de 31.12.2013.  
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disposició transitòria desena del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat.  

Per últim, s’ha publicat l’Acord378

Pel que fa a les iniciatives públiques, cal fer referència al II Pla estratègic nacional de la infància i adolescència 
2013-2016,

 sobre criteris comuns, recomanacions i condicions mínimes dels plans d’atenció 
integral a menors de tres anys en situació de dependència o en risc de desenvolupar-la, per promoure la seva au-
tonomia personal, perquè puguin potenciar la seva capacitat de desenvolupament i benestar i possibilitar la seva 
inclusió en el medi familiar, escolar i social. Aquests plans han de ser desenvolupats per les comunitats autòno-
mes, d’acord amb uns principis i línies d’actuació que s’estableixen a l’Acord. D’altra banda, s’aprova l’avaluació 
anual corresponent a l’exercici 2012 dels resultats de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, a esca-
la global i per comunitats autònomes.   

379

El Pla consta d’onze objectius estratègics, 144 mesures i 100 indicadors de referència, que les diferents adminis-
tracions han de desenvolupar. Els principals compromisos que assumeixen les administracions públiques se cen-
tren en els aspectes següents: establiment d’un sistema estable de recollida de dades i d’informació sobre la si-
tuació de la infància a Espanya i determinació del pressupost que les diferents administracions destinen a aques-
ta matèria; ampliació del nombre d’escoles infantils (0-3 anys) per assolir la taxa del 33  per cent l’any 2010 (en 
l’actualitat està al voltant del 21 per cent); augment de beques i d’ajudes a l’estudi; pla d’atenció primerenca a 
menors en situació de dependència; major coordinació en processos d’adopció; major protecció a la infància da-
vant de continguts inadequats de mitjans audiovisuals; detecció i atenció a la infància maltractada; i protecció a 
la infància en el transcurs de processos penals.  

 en el qual es recullen per primera vegada a escala estatal les línies estratègiques de les polítiques 
d’infància i adolescència que guiaran les actuacions de les diferents administracions al llarg del període de refe-
rència. La finalitat del Pla és promoure el benestar de la infància i un entorn social favorable i segur per satisfer 
les seves necessitats i aconseguir el desenvolupament ple de les seves capacitats. En la seva elaboració han par-
ticipat el Govern, les comunitats autònomes, les entitats locals i el tercer sector.  

Les mesures més rellevants del Pla comporten una modificació normativa, a través d’una llei orgànica, per actua-
litzar la legislació sobre protecció a la infància. La modificació afectarà a onze lleis, entre les quals destaquen el 
Codi civil i la Llei de protecció jurídica del menor. A més, s’incorporarà un informe en tots els projectes de llei so-
bre el seu impacte en la infància, de la mateixa manera que es preveu respecte de l’impacte de gènere. 

També s’ha aprovat l’Estratègia per a l’eradicació de la violència contra les dones 2013-2016,380

Finalment, cal fer esment al Pla nacional d’inclusió social 2013-2016,

 la qual es confi-
gura com un instrument vertebrador de l’actuació dels poders públics per acabar amb la violència que pateixen 
les dones. En la seva elaboració, han participat el Govern, les comunitats autònomes, les entitats locals, el Con-
sell General del Poder Judicial i les associacions de dones. El document recull al voltant de 260 mesures que es 
guien per dos principis: el respecte a la dignitat i als drets humans i la lluita contra la desigualtat, atès que és on 
radica l’origen de la violència contra les dones. L’Estratègia s’articula en sis eixos: prevenció i educació; assistèn-
cia personalitzada; atenció a grups vulnerables (es preveu incloure als menors d’edat com a víctimes de la violèn-
cia de gènere); altres formes de violència de gènere (com ara els matrimonis forçats o la mutilació genital femeni-
na); coordinació institucional; i informació i visibilitat per tal de generar una sensibilització més elevada de la so-
cietat envers la violència contra les dones (amb aquesta finalitat, es preveu l’elaboració d’estudis sobre el cibe-
rassetjament, l’exposició dels menors a la violència de gènere o la creació d’una base de dades de bones pràcti-
ques sanitàries).   

381

                                                           
378 

 l’objectiu del qual és donar resposta a 
les necessitats socials, millorant l’eficàcia del sistema de protecció a través de dirigir-lo a les persones més vulne-
rables. El Pla, el primer que es presenta des del Pla 2008-2010, ha estat elaborat en col·laboració amb els minis-
teris, les comunitats autònomes, les entitats locals i el tercer sector, i és un instrument integrador de totes les po-
lítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social de l’Estat que, a la vegada, dóna resposta al compromís de 
l’Estratègia Europa 2020 de reduir entre 1,4 i 1,5 milions el nombre de persones en risc de patir aquesta situació.  

Resolució de 25 de juliol de 2013, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la que es publica l’Acord del Consell Territorial 
de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència sobre criteris comuns, recomanacions i condicions mínimes dels 
plans d’atenció integral a menors de tres anys en situació de dependència o en risc de desenvolupar-la i avaluació anual corresponent a 
l’exercici 2012 dels resultats d’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. BOE núm. 184, de 02.08.2013. 
379 Acord del Consell de Ministres de 05.04.2013, pel que s’aprova el II Pla estratègic nacional d’infància i adolescència.  
380 Aprovada per Acord del Consell de Ministres de 26.07.2013.  
381 Aprovat per Acord del Consell de Ministres de 13.12.2013.  
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El Pla s’articula en 240 mesures, dividides en tres eixos estratègics, i un apartat específic dirigit als grups de po-
blació més vulnerables. Els tres eixos són l’ocupació, la garantia de rendes mínimes i uns serveis bàsics de quali-
tat. El primer eix persegueix l’impuls de la inclusió a través de l’ocupació, i està orientat, entre d’altres coses, a la 
col·laboració entre els serveis públics d’ocupació i els serveis socials. Amb el segon eix es vol garantir un sistema 
de prestacions econòmiques per a les persones més vulnerables: es donarà continuïtat al Programa PREPARA 
fins que l’atur baixi del 20 per cent i es preveu la reorganització de les prestacions no contributives per evitar lla-
cunes de cobertura; i el tercer eix és el compromís amb els serveis bàsics enfocats a la població més desafavori-
da, i en el qual s’inclouen mesures en l’àmbit de l’educació, la sanitat, l’habitatge i les noves tecnologies. D’altra 
banda, s’incorpora un objectiu transversal de lluita contra la pobresa infantil. 

El Pla incorpora un apartat específic dirigit a l’atenció dels grups més vulnerables: persones amb discapacitat, 
persones grans;  en situació de dependència; dones víctimes de violència de gènere; població gitana; persones 
víctimes de discriminació per origen racial o ètnic, orientació sexual o identitat de gènere; persones d’origen im-
migratori i persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional; persones amb problemes d’addicció; 
població reclusa o exreclusa; i persones sense llar. Per a l’atenció d’aquestes últimes, es preveu posar en marxa 
la primera Estratègia integral nacional per a persones sense llar.  

La col·laboració amb el tercer sector d’acció social és un dels pilars del Pla d’inclusió social, no només a través de 
la col·laboració en la seva elaboració, sinó que molts dels projectes previstos es calcula que es duguin a terme de 
manera conjunta. En aquest sentit, i amb la finalitat de donar suport a les entitats del sector, el Govern preveu 
elaborar una llei del tercer sector i una nova llei del voluntariat.       

6.5.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

El Decret llei 3/2013, de 25 de juny,382

En aquest sentit, mitjançant aquest Decret llei s’estableixen els supòsits següents: situacions d’IT de les funcio-
nàries embarassades; situacions d’IT derivades de violència de gènere; i situacions d’IT que comportin hospitalit-
zació o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i 
sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos oncològics. En 
el cas d’incapacitat derivada de contingències professionals, la retribució que s’ha de percebre es complementa-
rà fins al 100 per cent.  

 regula el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat tem-
poral (IT) del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia a Catalunya. La Llei orgànica 8/2012, de 
27 de desembre, de mesures d’eficiència pressupostària a l’Administració de justícia, ha modificat la Llei orgàni-
ca del poder judicial per tal d’adaptar el règim de la prestació d’IT i les millores del personal al servei de 
l’Administració de justícia a les previsions del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, el qual regula els límits de 
les millores de la prestació econòmica per IT. Es remet a l’òrgan competent la determinació dels supòsits excep-
cionals en els que es pot establir un complement fins a assolir el 100 per cent de les retribucions en situacions 
d’IT.  

D’altra banda, en l’àmbit de la infància i l’adolescència s’han aprovat tres decrets. En primer lloc, el Decret 
200/2013, de 23 de juliol,383

Dictamen 3/2013 sobre el Projecte de decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i 
adolescents de Catalunya. 

 el Projecte del qual ha estat objecte del Dictamen 3/2013 del CTESC, regula el 
Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya, el qual es configura com un òrgan col·legiat de caràcter 
consultiu i de participació, que també ha de fer les funcions de comissió sectorial del Consell General de Serveis 
Socials. Es determinen les funcions del Consell i els principis rectors que fonamenten la seva actuació, així com 
els òrgans que l’integren. D’altra banda, s’insta a les administracions locals a crear els consells de participació 
territorial.     

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió ordinària 
del dia 18 de febrer de 2013. 

El Dictamen conté una observació general i cinc a l’articulat. 

                                                           
382 Decret llei 3/2013, de 25 de juny, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal funcionari al 
servei de l’Administració de justícia de Catalunya. DOGC núm. 6405, de 27.06.2013.  
383 Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya. DOGC núm. 
6425, de 25.07.2013.  
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Les observacions realitzades són bàsicament de caràcter tècnic, en una de les quals el CTESC recomana que 
en l’article on es defineix el Consell s’inclogui la seva naturalesa participativa. 

La norma aprovada incorpora el 80% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprova-
da.  

En segon lloc, el Decret 230/2013, d’1 d’octubre,384

Dictamen 7/2013 sobre el Projecte de decret del règim sancionador en matèria d’infància i adolescència, en 
l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 el Projecte  del qual ha estat objecte del Dictamen 7/2013 
del CTESC, té per objecte desenvolupar el règim sancionador en matèria d’infància i adolescència. En aquest sen-
tit, es desplega la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència i, a 
aquest efecte, es determinen els òrgans competents per incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors; 
es determinen les mesures educatives o socials substitutòries de les sancions econòmiques, i s’estableixen les 
concrecions necessàries per aplicar les prohibicions contingudes a la Llei 14/2010, de 27 de maig, en relació 
amb les publicacions, el material audiovisual, els mitjans de comunicació i la publicitat dirigits als infants i ado-
lescents.  

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 10 de juny de 2013.  

El Dictamen conté una observació general i sis observacions a l’articulat.  

El CTESC constata que la memòria que acompanya la norma explica el criteri utilitzat per establir les forquilles 
horàries de les mesures educatives o socials de caràcter substitutori, però considera que aquest criteri pot no 
garantir l’objectiu d’aquestes mesures. 

El CTESC recomana que es concreti el termini dins del qual l’infractor ha de donar el consentiment amb 
l’acceptació de la mesura educativa o social substitutòria. 

Les altres observacions realitzades pel CTESC són de caire formal. 

La norma aprovada incorpora el 83,3% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprova-
da.  

En tercer lloc, s’ha aprovat el Decret 250/2013, de 12 de novembre,385

Dictamen 6/2013, sobre el Projecte de decret de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància. 

 el Projecte del qual ha estat objecte del 
Dictamen 6/2013 del CTESC. Es regula la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància, en desplega-
ment de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. En aquest 
sentit, s’estableix que els objectius de la Taula Nacional són coordinar, impulsar i promoure les polítiques 
d’infància mitjançant les diverses administracions i institucions implicades. Se’n detallen les funcions i 
s’estableixen i regulen els seus òrgans, que són el Ple, la Comissió Tècnica, els grups de treball i les taules territo-
rials d’infància. Es determina que els ens locals poden constituir taules locals i se’n regulen les funcions, la com-
posició i el funcionament.   

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per delegació del Ple, va aprovar 
aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 10 de juny de 2013. 

El Dictamen conté tres observacions generals i dues observacions a l’articulat.  

El CTESC recomana que es tingui en compte, en la composició dels diferents òrgans interns de la Taula Nacio-
nal i de les taules territorials i locals, la presència d’entitats del Tercer Sector Social. 

Les altres observacions realitzades pel Consell són de caire formal. 

                                                           
384 Decret 230/2013, d’1 d’octubre, de règim sancionador en matèria d’infància i adolescència, en l’àmbit competencial de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 6472, de 03.10.2013.  
385 Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància. DOGC núm. 6501, de 14.11.2013.  
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La norma aprovada incorpora el 100% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprova-
da.   

D’altra banda, mitjançant l’Ordre BSF/240/2013, de 8 d’octubre, es modifica el procediment de sol·licitud i con-
cessió de l’ajut econòmic per a les dones víctimes de violència de gènere amb un determinat nivell de renda i 
amb especials dificultats per obtenir un lloc de treball, establert a la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, 
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. En aquest sentit, i amb la finalitat d’agilitar la tra-
mitació, s’estableix un únic òrgan administratiu encarregat de la tramitació i resolució dels ajuts: la secretaria sec-
torial o la unitat directiva competent en matèria de polítiques familiars (amb anterioritat, la tramitació corresponia  
a l’ICASS i la resolució a la secretaria sectorial competent.     

El Govern ha aprovat el Decret llei 6/2013, de 23 de desembre,386

En relació amb les iniciatives públiques d’àmbit autonòmic, s’ha aprovat el Pla nacional de joventut de Catalunya 
2011-2020,

 mitjançant el qual es modifica el Codi de con-
sum de Catalunya per impedir la interrupció del subministrament energètic a les persones en situació de vulnera-
bilitat econòmica durant els mesos d’hivern (de novembre a març). S’entén per situació de vulnerabilitat econò-
mica la d’aquelles persones que formen part d’una unitat familiar o convivencial que disposa d’un nivell 
d’ingressos igual o inferior a l’indicador de renda de suficiència (IRSC), incrementat en un 30 per cent a partir del 
tercer membre, que declarin no tenir possibilitat de reduir la despesa relativa al consum de béns o serveis per ha-
ver esgotat totes les mesures amb aquesta finalitat, i que acreditin tenir contractada la tarifa social. El deute que 
es pugui acumular s’ajornarà en les condicions que acordin la persona usuària i les empreses subministradores, i 
es podrà satisfer entre els mesos d’abril i octubre següents.   

387

El Pla estableix set reptes pel que fa a la joventut: aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa; aconseguir l’èxit en 
la trajectòria laboral; aconseguir l’èxit en la transició domiciliària; promoure una vida saludable; avançar cap a 
l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu; universalitzar la cultura entre la po-
blació juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors; 
avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i 
innovadora en les formes d’organització col·lectiva. Per aconseguir aquests reptes, el Pla es marca 25 fites, entre 
les quals es poden citar la millora de l’èxit escolar; reducció de l’atur juvenil; augment de l’emprenedoria i el tre-
ball autònom juvenil; reducció de l’esforç econòmic juvenil per la compra i lloguer de l’habitatge; reducció de la 
taxa d’embarassos adolescents; increment de la intenció de vot juvenil; augment de les persones joves lectores; 
distribució equitativa del treball domèstic entre sexes; i disminució de la desigualtat de renda de les persones jo-
ves.  

 el Projecte del qual ha estat objecte del Dictamen 19/2012 del CTESC. El Pla té caràcter de Pla 
sectorial de coordinació en matèria de joventut i s’executa mitjançant tres projectes: el Projecte Govern, el Projec-
te Territori i el Projecte Jove, els quals articulen el desplegament del Pla mitjançant l’actuació de l’Administració 
de la Generalitat, del món local i del moviment juvenil organitzat, respectivament.  

Dictamen 19/2012, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 
2011-2020 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 15 d’octubre de 2012.  

El Dictamen conté quatre observacions generals. 

El CTESC considera que, per aconseguir els reptes i les fites que preveu el Pla, s’haurien de concretar més les 
actuacions i les accions. 

El CTESC recomana afegir la fita de la promoció i el desenvolupament de la formació professional en el repte 1, 
que és el d’aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. Es considera indispensable elevar 
a fita estratègica l’ensenyament de la formació professional, atès que constitueix un mecanisme per assolir 
d’altres fites del Pla com ara reduir l’abandonament prematur dels estudis, facilitar la integració laboral, facili-
tar l’emprenedoria i, d’altra banda, ajudar a reduir la taxa d’atur juvenil. 

                                                           
386 Decret llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. DOGC 
núm. 6531, de 31.12.2013.  
387 Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020. DOGC núm. 6305, de 
31.01.2013. 
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Es posa de manifest que el caràcter tranversal i integral dels reptes del Pla fa necessària la coordinació i la in-
tegració dels diferents mecanismes i àmbits d’actuació, la qual cosa s’hauria de regular de manera adequada i 
amb caràcter preceptiu. 

Atenent el caràcter interdepartamental i transversal del Pla, es recomana que s’incorpori l’orientació professio-
nal de forma prioritària dins les polítiques públiques en l’àmbit de joventut, educació i ocupació. 

No es pot valorar la incidència del Dictamen del CTESC en la norma aprovada, atès que el Consell no té en 
compte les observacions generals del Dictamen per efectuar aquesta valoració.  

 

També cal fer esment al Pacte per a la infància a Catalunya, signat el 19 de juliol de 2013,388

Per donar resposta a les diferents dimensions que cal abordar, el Pacte s’estructura en quatre eixos amb les líni-
es estratègiques de compromís i acció envers la infància: participació social de la infància; de la inclusió social a 
la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats; atenció a la infància (salut, educació i valors i família); i mitjans de co-
municació. El Govern preveu aprovar l’any 2014 el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència, previst a la 
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, el qual ha de desplegar aquestes línies 
clau i ha d’aportar objectius concrets i avaluables a mitjà i llarg termini.    

 el qual està orientat 
a impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents. Amb l’objectiu que 
el Pacte esdevingui efectiu i útil, s’identifiquen una sèrie de principis que l’han d’interpretar, de manera que els 
plans que el desenvolupin ho facin en la mateixa direcció: l’interès superior de l’infant; transversalitat; avaluació; 
coresponsabilitat; prioritat pressupostària; i perspectiva d’infància.   

Finalment, per millorar el sistema d’informació i avaluació de les polítiques envers la infància i l’adolescència, el 
Pacte incorpora la creació d’un índex de desenvolupament infantil i la introducció d’una avaluació d’impacte 
d’infància previ a les propostes de disposicions.     

D’altra banda, amb el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis socials i sanitaris389

El Pla prioritza la interacció entre diferents àmbits, de manera que partint de la coordinació, s’avanci cap a una 
veritable integració que afavoreixi una assistència continuada. En aquest sentit, es plantegen els objectius se-
güents: la integració de caràcter instrumental de la xarxa pública sanitària i la de serveis públics de l’ICASS; la in-
teracció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i la xarxa de serveis socials bàsics; la interacció entre els 
àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental; i l’adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut men-
tal.  

 es crea un marc 
d’actuació integral dels serveis socials i sanitaris, d’acord amb el Pla de Govern 2013-2016. Com a principis ge-
nerals del nou model, es consideren com a troncals la utilització òptima i racional dels recursos, la responsabilitat 
individual i la coresponsabilitat, en un context emmarcat per la recerca d’una continuïtat assistencial dins un 
marc territorial de referència que permeti assolir la sostenibilitat, l’eficiència i la solvència. L’objectiu general del 
Pla és millorar l’atenció sanitària i sociosanitària de la població amb la creació d’una xarxa de serveis centrada en 
les persones, integral i integrada, eficient i de qualitat.   

També s’ha aprovat el Pla integral de suport a la família per al període 2012-2016,390

Les actuacions previstes estan agrupades en tres eixos d’actuació, els quals inclouen mesures i accions que cal 
desenvolupar. Els tres eixos són la promoció de la família com a estructura social bàsica, així com l’acceptació 
social de la diversitat familiar; el suport a la maternitat i l’acompanyament a la família en els moments de canvi 

 l’objectiu del qual és plani-
ficar i desenvolupar una acció de Govern integral amb totes les mesures que duen a terme els diferents departa-
ments en l’àmbit del suport a la família. Aquest Pla dóna continuïtat al I Pla integral de suport a les famílies de 
l’any 1993 i als nous programes que es van integrar en el Pla, mitjançant l’Acord de Govern de 20 de febrer de 
1996. Així mateix, amb l’aprovació de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, s’estableixen les 
bases i les mesures per a una política de suport i protecció a la família, i es determinen els drets i les prestacions 
destinades al suport de les famílies.   

                                                           
388 El Pacte per a la infància a Catalunya es va signar el 19 de juliol de 2013 per part del Govern de Catalunya, juntament amb enti-
tats,institucions, agents econòmics i socials, entitats municipalistes i grups parlamentaris.  
389 Acord GOV/120/2013, de 3 de setembre, pel qual es crea el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials. DOGC 
núm. 6454, de 05.09.2013.  
390 Acord GOV/126/2013, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Pla integral de suport a la família, de la Generalitat de Catalunya, per al 
període 2012-2016. DOGC núm. 6468, de 27.09.2013. 
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del seu cicle vital; i el suport a les famílies en situació de vulnerabilitat. El Pla preveu un seguit de mesures en 
l’àmbit de la protecció i l’atenció social: entre d’altres, les destinades a donar suport a famílies amb persones 
amb dependència (com ara el Programa Respir); les que pretenen millorar i ampliar els serveis de cura i educació 
de la petita infància (com ara gestionar les prestacions i ajudes econòmiques a les famílies amb infants de 0-3 
anys; les destinades a millorar la protecció de les famílies en risc de pobresa i exclusió social (com ara redefinir 
l’RMI); i les que tenen per objectiu prevenir i atendre les situacions de violència que es produeixen en el marc de 
la família (violència contra les dones, maltractament infantil i a la gent gran).        

Finalment, es modifica el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions,391

 

 basant-se en 
la justificació que l’abordatge de la salut mental s’ha de fer de manera integral i coordinada amb tots els àmbit 
que s’hi relacionen, no només des de l’àmbit de la salut, sinó també des de l’àmbit social, laboral i educatiu, en-
tre d’altres. En aquest sentit, s’encomana la coordinació de l’execució de les actuacions incloses al Pla a la Secre-
taria del Govern del Departament de la Presidència (fins ara aquesta funció corresponia a la Direcció de Planifica-
ció i Avaluació del Departament de Salut). D’altra banda, s’introdueixen canvis en la composició i el funcionament 
de la Comissió Interdepartamental de seguiment del Pla. 

                                                           
391 Acord GOV/150/2013, de 29 d’octubre, pel qual es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’Acord GOV/215/2010/, de 16 de novembre, pel 
qual s’aprova el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions. DOGC núm. 6492, de 31.10.2013.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=647481&language=ca_ES�
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=647481&language=ca_ES�
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