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CAPÍTOL V. CONDICIONS DE VIDA

1 • DINÀMICA DEMOGRÀFICA

1.1 • POBLACIÓ: EVOLUCIÓ, DENSITAT I DISTRIBUCIÓ

Evolució

La població de Catalunya en data 1 de gener del 2011, segons les dades provisionals del padró,1 és de 
7.535.251 persones, només 22.870 persones més respecte del 2010, amb un creixement del 0,3%. Tot 
plegat confirma un fre en el creixement poblacional a Catalunya, fet que es fa evident quan s’observen els 
creixements assolits durant la primera dècada del segle XXI.

Un any més Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb un nombre més elevat de persones es-
trangeres que resideixen al seu territori. La proporció de ciutadans estrangers residents a Catalunya és del 
15,7% (el 16,0% al 2010). El nombre d’estrangers i estrangeres empadronats és d’1.182.957. Per tant, 
mentre que Catalunya absorbeix el 16,0% de la població resident a l’Estat espanyol, en el cas de les perso-
nes estrangeres residents a Espanya aquest percentatge s’incrementa fins al 20,6%.

Les dades provisionals mostren que la població estrangera disminueix, per primera vegada en els darrers 
anys, en 15.581 persones respecte al 2010, xifra que en termes relatius significa un decreixement de 
l’1,3%. Per aquest motiu, la variació poblacional ha estat provocada per l’augment de 38.451 persones més 
de nacionalitat espanyola, amb un creixement del 0,6%. 

GRÀFIC V-1. Evolució de la població resident segons la nacionalitat. Catalunya, 2011**

Unitats: nombres absoluts.
* Les dades del padró continu d’habitants en data 1 de gener de 2011 són provisionals. 
** Les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, del padró continu d’habitants, i de l’INE per a les dades provisionals del 2011.

Aquest canvi de tendència sobre quines són les nacionalitats que fan incrementar el nombre de residents 
empadronats es comença a detectar al 2010 (27.702 persones més de nacionalitat espanyola i 9.259 més 

	 1	•	 Publicades	per	l’INE	el	4	d’abril	de	2011.
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d’altres nacionalitats). Però, sens dubte, la novetat que aporten les dades provisionals del 2011 és el retro-
cés del volum de ciutadans i ciutadanes estrangers. 

El gràfic següent mostra les variacions interanuals segons la nacionalitat de la població en termes absoluts. 
S’hi pot veure clarament que les nacionalitats estrangeres han estat les que més han afavorit aquest aug-
ment poblacional fins a l’any 2010, any en què es detecta una reducció significativa en la seva quantia i 
un canvi de tendència. La contribució de la població estrangera es fa especialment evident els anys 2002 i 
2004, atès que a l’inici dels anys 2003 i 2005 hi ha un saldo positiu d’empadronaments que es tradueix en 
160.988 i 156.058 persones estrangeres més, respectivament. La intensitat dels canvis de la població de 
nacionalitat espanyola és molt menor. En general, s’observen petites fluctuacions, amb una variació signifi-
cativa de nou entre l’any 2002 i el 2003, amb 36.718 ciutadans més, i amb una tendència a l’augment a 
partir de l’any 2008, que culmina amb les 38.451 persones empadronades més al 2011. 

GRÀFIC V-2. Variació interanual del nombre d’efectius al padró continu d’habitants segons la nacionalitat. Catalu-
nya, 2000-2011

Unitats: nombres absoluts.
* Les dades del padró continu d’habitants en data 1 de gener de 2011 són provisionals. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, del padró continu d’habitants, i de l’INE per a les dades provisionals del 2011.

En termes relatius, excepte en el cas de l’any 2011, les variacions interanuals mostren increments més alts 
entre la població estrangera, fins i tot pel que fa al 2010 (0,4% en la nacionalitat espanyola i 0,8% en les 
altres nacionalitats). 

De l’escenari descrit es pot entendre que aquests darrers dos anys suposen un fre en l’arribada de persones 
estrangeres i/o un retrocés provocat perquè alguns dels ciutadans estrangers s’hagin decidit a retornar al 
seus països d’origen o a fixar la seva residència en altres destinacions, com ara altres comunitats autòno-
mes.2 Sens dubte, les causes poden ser diverses, si bé la conjuntura econòmica actual segur que hi té molta 
influència i, amb aquesta, les dificultats d’inserció laboral que, en alguns casos, hauran obligat a iniciar un 
procés migratori de retorn. 

Malauradament, no es disposa de totes les dades necessàries i actualitzades que confirmin aquesta possi-
bilitat. Les dades de naixements, que incrementen el nombre d’efectius estrangers, i les de les concessions 
de nacionalitat espanyola, que el redueixen, són del 2009 i pràcticament es contraresten entre si. Tampoc 
es disposa de dades concretes sobre processos de retorn, més enllà del programa de retorn voluntari social 
del 2010 al qual s’han acollit 398 persones. Altres registres que aportarien informació relativa a les pos-
sibles entrades d’efectius, com són les targetes de residència inicials concedides al llarg de l’any 20103 o 

	 2	•	 Sense	oblidar	que	les	dades	en	data	1	de	gener	del	2011	s’han	de	valorar	com	a	provisionals,	algunes	comunitats	autònomes	
mostren	increments	de	població	estrangera	(Andalusia,	Castella-la	Manxa,	País	Basc,	Extremadura,	Castella	i	Lleó,	Galícia,	
Astúries	i	les	Illes	Balears).

	 3	•	 En	els	processos	d’arrelament	social	 i	 laboral	 les	persones	estrangeres	ja	es	troben	residint	a	Catalunya	i,	malgrat	que	no	
tenen	la	seva	situació	administrativa	regularitzada,	poden	haver	estat	inscrites	al	padró	amb	anterioritat.
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els reagrupaments tramitats el mateix any, mostren xifres de creixement de la població, fet que sí que faria 
viable que paral·lelament hagués tingut lloc una sortida de població estrangera del territori. Tot i així, cap 
d’aquestes dades ho certifica totalment. 

Per a la resta de l’apartat, s’estudiaran les dades del padró continu d’habitants definitives corresponents a 
l’1 de gener de 2010.

Densitat i distribució

Catalunya té una població al 2010 de 7.512.381 persones, repartida pels 32.106,5 km2 de superfície, fet 
que suposa una densitat de 234 hab./km2. Tot i així, cal tenir en compte que la concentració de la població 
és desigual. La densitat poblacional catalana és força elevada si es compara amb la densitat de la UE-27, 
que al 2008, darrera dada disponible, presentava una xifra de 116 hab./km2, i encara més amb l’espanyola, 
de 90,8 hab./km2 (a Catalunya l’any 2008 va ser de 229,3 hab./km2).

FIGURA V-1. Mapes territorials segons la densitat i la grandària dels municipis. Catalunya, 2010

La comarca amb una densitat més alta és el Barcelonès, amb 15.444,4 hab./km2. Aquesta comarca està 
molt condicionada per les densitats de municipis com Barcelona (15.977,7 hab./km2), l’Hospitalet de Llo-
bregat (20.858,2 hab./km2), Santa Coloma de Gramanet (17.151,4 hab./km2) o Badalona (10.334,6 hab./
km2). Al Barcelonès, li segueix el Baix Llobregat (1.644 hab./km2), el Vallès Occidental (1.520 hab./km2) i el 
Maresme (1.080,4 hab./km2). I, a més distància, es troben el Garraf i el Tarragonès. En la situació contrària, 
amb baixes densitats, es troben les comarques del Pallars Sobirà (5,6 hab./km2), l’Alta Ribagorça (10 hab./
km2) i el Pallars Jussà (10,4 hab./km2). 

Tot i això, cal tenir present que la densitat demogràfica relaciona el nombre de residents en un lloc amb 
l’espai que ocupen. Però, atès que la superfície dels municipis i/o les comarques no és uniforme, es pot do-
nar la circumstància que espais amb un volum similar de població presentin valors de densitat demogràfica 
diferents. 

La distribució de la població al territori també és desigual perquè es troba concentrada en set comarques, 
que absorbeixen el 69,5% de les persones residents a Catalunya (el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix 
Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental, el Tarragonès i el Segrià). Entre aquestes comarques destaca el 
Barcelonès, que concentra el 30,0% de la població de Catalunya. 

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

1. Densitat demogràfica dels municipis 2. Gràndaria dels municipis

a: Menys de 5.000 hab
b: 5.000 < hab < 9.999
c: 10.000 < hab < 49.999
d: 50.000 < hab < 99.999
e: Més de 100.000 hab

a: < 50 hab/km2

b: 50 < hab/km2 < 100
c: 100 < hab/km2 < 1.000
d: 1000 < hab/km2 < 10.000
e: + de 10.000 hab/km2
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TAULA V-1. Distribució de la població segons la grandària del municipi. Catalunya, 1991-2010

Habitants 
1991 2001 2010

Població
Pes 

relatiu
Població

Pes 
relatiu

Nombre 
munic.

Població
Pes 

relatiu
Menys de 5.000 790.616 13,0% 776.699 12,2% 739 786.517 10,5%

Entre 5.000 i 9.999 403.917 6,7% 510.777 8,1% 87 603.899 8,0%

Entre 10.000 i 49.999 1.316.875 21,7% 1.517.310 23,9% 98 2.053.598 27,3%

Entre 50.000 i 99.999 608.716 10,0% 787.344 12,4% 13 924.282 12,3%

Entre 100.000 i 499.999 1.295.664 21,4% 1.247.096 19,7% 9 1.524.748 20,3%

Més de 500.000 1.643.542 27,1% 1.503.884 23,7% 1 1.619.337 21,6%

Total 6.059.330 100,0% 6.343.110 100,0% 947 7.512.381 100,0%

Unitats: nombre de persones i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població 1991 i 2001 i del padró continu d’habitants 2010 de l’Idescat.

Tal com ja s’esmentava l’any anterior, s’ha mantingut la tendència de la població a establir-se en aquestes 
comarques, tot i que de mica en mica van perdent pes relatiu i nombre d’habitants, com també succeeix, en 
l’àmbit municipal, en els municipis de menys de 5.000 habitants i en els de més de 500.000 (Barcelona).

1.2 • INDICADORS DEMOGRÀFICS

1.2.1 • ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA

La distribució de la població en les diferents cohorts d’edat es mostra en les piràmides següents.

GRÀFIC V-3. Piràmide poblacional

Catalunya manté una piràmide poblacional regressiva característica de les societats envellides, amb una 
base més estreta que el centre i una part superior relativament ampla. 

En conjunt, a la piràmide representativa de la població l’1 de gener del 2010, s’observa un equilibri entre els 
dos sexes, de tal manera que el 49,6% de la població són homes. Però aquest equilibri dista molt de produir-se 
en totes les cohorts d’edat, perquè quan s’arriba a certes edats les barres representatives de la població femeni-
na comencen a fer-se més amples. Concretament, fins als 50 i 54 anys hi ha un lleuger predomini dels homes, 
entre un i dos punts percentuals, però a partir d’aquesta franja d’edat les dones prenen el relleu i gradualment 
comencen a ser més nombroses. El punt més àlgid d’aquesta situació té lloc en la població de 85 anys i més 
quan el 69,3% dels efectius són dones. Per entendre aquest fet cal tenir en compte que el nombre de naixe-
ments de nens és superior al de nenes, però també influeix que en elles l’esperança de vida és més elevada. 

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

Segons la nacionalitat. Catalunya 2010 Evolució. Catalunya 2001 i 2010

Americana D’Àsia i Oceania

De 85 i més
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14
De 5 a 9
De 0 a 4 anys
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Tot i que en conjunt la proporció de dones estrangeres és del 46,2%, en els països africans i els asiàtics 
els percentatges d’homes són més elevats (62,0% i 65,8%, respectivament). Per contra, les dones són 
majoritàries als països americans (55,1%) i als europeus no comunitaris (54,2%). Als països comunitaris la 
proporció de dones és del 46,5%. 

GRÀFIC V-4. Piràmides d’edat i sexe segons el continent de la nacionalitat de la població estrangera. Catalunya, 2010

L’estructura demogràfica segons els grans grups d’edat mostra que el gruix més important és entre les co-
horts d’edat de 30 a 44 anys, que absorbeixen el 26,3% de la població. Una altra franja d’edat amb un pes 
relatiu important en la població és la que s’estén des dels 45 als 64 anys (el 24,6% de la població). En ordre 
descendent, el tercer gran grup, el corresponent als i les joves entre 15 i 29 anys, concentra el 17,3% del 
total. Així, les persones entre 15 i 64 anys absorbeixen el 68,2% de la població total. I, en darrer terme, es 
troben els extrems de la piràmide corresponents als infants i a les persones grans. Tal com s’observa a les 
piràmides, el grup de les persones més grans concentra un nombre més elevat d’efectius que el dels infants 
(el 16,5% enfront del 15,3%, respectivament), fet que palesa l’envelliment de la població. 

Comparativament amb la població de nacionalitat espanyola, la distribució de la població estrangera en les 
diferents cohorts d’edat és molt diferent. En aquest cas el gruix de la població d’altres nacionalitats es con-
centra en les franges d’edat considerades laborals, especialment entre els 16 i els 49 anys, fet que s’explica 
si es considera que un dels motius principals a l’hora d’immigrar al nostre territori per a moltes persones és 
la incorporació al mercat de treball. El col·lectiu que agrupa les edats entre 15 i 64 anys concentra el 82,1% 
del seu total (65,8% en els de nacionalitat espanyola). Els grups d’edat quinquennals amb un pes més alt 
entre la població estrangera són els compresos entre els 25 i els 39 anys, en què es presenten diferències 
segons el sexe. Per contra, el nombre de persones en edats avançades és molt baix (2,5%) i únicament 
les persones procedents de la UE tenen una proporció més forta en aquestes cohorts (5,2% del seu total). 
En conjunt, el pes relatiu dels infants absorbeix el 16,4%, però destaca que en les nacionalitats africanes 
concentra el 24,5% del seu total.

D’acord amb la distribució en les piràmides poblacionals, la mitjana d’edat de la població se situa en 40,3 
anys, edat lleugerament superior en el cas de les dones que en el cas dels homes. A part de les variacions 

1. Nacionalitats europees 2. Nacionalitats africanes

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’explotació del padró de l’INE. 
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pel gènere, la mitjana d’edat canvia molt en funció de la nacionalitat dels efectius, que és per als de na-
cionalitat espanyola de 42,1 anys, 43,6 en el cas de les dones i 40,6 en el cas dels homes. Per contra, la 
mitjana d’edat de la població estrangera se situa en 30,8 anys, 30,6 per a les dones i 31,0 pels homes, poc 
més d’11 anys de diferència. Aquestes diferències entre les mitjanes d’edat posen de manifest que un dels 
principals efectes demogràfics de l’arribada d’estrangers al territori ha estat el rejoveniment de la població.

Un efecte destacable de l’evolució de les piràmides (any 2001 i 2010) és que en el darrer decenni s’ha pro-
duït un increment d’efectius en els extrems inferior i superior de la piràmide del 2010; d’una banda, en el 
nombre d’infants menors de 9 anys i, de l’altra, per efecte del pas dels anys, la població que abans tenia 70 
anys ara s’inclou en les cohorts d’edat dels més grans de 80 anys. En aquesta situació influeixen, d’una ban-
da, l’augment de la natalitat i, de l’altra, l’augment de l’esperança de vida. Al 2008, darrera dada disponible, 
l’esperança de vida en néixer per als homes se situava en 78,7 anys i, per a les dones, en 84,6 anys. També 
s’observen les bandes més amples en les cohorts d’edat centrals (dels 30 als 49 anys) com a conseqüència 
de l’entrada d’efectius abans en cohorts d’edat més joves i, sens dubte, per l’entrada de població nouvinguda. 

Aquest nou repartiment de la població en les diferents cohorts d’edat té un efecte directe en dos índexs, el 
d’envelliment i el de sobreenvelliment. 

L’evolució de l’índex d’envelliment4 (relació entre les persones de 65 anys i més i el nombre de joves me-
nors de 15 anys) mostra els darrers anys una tendència positiva de recuperació. L’any 2009 l’índex estimat 
d’envelliment se situa en 106, que, si bé és quasi el doble que l’estimat fa uns vint anys (60 al 1986), és 
inferior al de fa una dècada (126 al 2000).5 

GRÀFIC V-5. Evolució dels índexs d’envelliment i sobreenvelliment a Catalunya, 1986-2009

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

L’índex de sobreenvelliment (relació entre les persones de 85 anys i més i el nombre de persones de 65 anys 
i més) augmenta gradualment. Al 2009, el 13% de les persones de 65 i més tenen 85 anys o més, mentre 
que al 1986 era el 7% i al 2000, el 10%.6 

	 4	•	 Els	indicadors	demogràfics,	com	són	l’índex	d’envelliment	i	el	de	sobreenvelliment,	es	calculen	a	partir	de	la	informació	de	
l’estructura	per	edat	i	sexe	de	les	estimacions	de	població	intercensals	i	postcensals.	Per	tant,	hi	pot	haver	diferències	res-
pecte	als	càlculs	basats	en	les	dades	del	padró	continu	d’habitants.

	 5	•	 Territorialment,	les	comarques	amb	els	valors	de	l’índex	d’envelliment	més	baixos	es	troben	a	la	zona	prelitoral	o	litoral,	amb	
l’excepció	del	Barcelonès	(147).	En	general,	aquestes	comarques	són	les	que	tenen	un	pes	relatiu	de	la	població	més	gran,	
alhora	que	concentren	nombres	més	elevats	de	persones	estrangeres.	Les	comarques	amb	un	índex	d’envelliment	més	petit	
són	el	Gironès	(75),	el	Vallès	Oriental	(77),	el	Vallès	Occidental	(79),	el	Tarragonès	(81),	el	Baix	Camp	(84)	i	el	Garraf	i	el	Baix	
Llobregat	(85).	Les	comarques	més	envellides	són	la	Terra	Alta	(235),	el	Pallars	Jussà	(211),	el	Priorat	(201),	el	Ripollès	(197)	
i	les	Garrigues	(196).

	 6	•	 Les	comarques	amb	els	índexs	de	sobreenvelliment	més	alts	són	el	Pallars	Jussà	(21)	i	la	Conca	del	Barberà,	el	Priorat,	la	Ribera	
d’Ebre	i	la	Vall	d’Aran,	totes	amb	un	valor	de	l’índex	18.	Els	valors	més	baixos	(11)	es	donen	al	Baix	Penedès,	el	Barcelonès	i	el	Garraf.
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Tal com s’ha esmentat, l’explicació d’aquestes situacions es pot trobar en dues variables d’entrada d’efectius en 
aquestes franges d’edat: la natalitat, pel que fa a les cohorts inferiors, i l’esperança de vida, que suposa un aug-
ment de les cohorts d’edats avançades. En aquesta darrera condició, la força de la població de nacionalitat espa-
nyola és més intensa, mentre que en l’increment del nombre d’infants hi ha una influència notable de la població 
d’altres nacionalitats. La població estrangera, com s’analitzarà més endavant, ha impulsat fortament l’augment 
de la natalitat a Catalunya, atès que, mentre que en el darrer decenni el nombre de nadons de mare autòctona 
s’ha mantingut més o menys constant, el nombre de nadons de mare estrangera s’ha incrementat notòriament. A 
més, el 17,1% dels infants i joves menors de 15 anys són de nacionalitat estrangera. Per contra, el percentatge de 
població estrangera amb edats superiors als 64 anys només concentra el 2,4% del total d’aquestes franges d’edat. 

Un altre indicador demogràfic és l’índex de reemplaçament de la població activa, que al 2009, amb un valor 
de 118, mostra que la població a punt de sortir del mercat de treball (entre 60 i 64 anys) és molt més abun-
dant que la que hi està entrant (entre 15 i 19 anys). Així, l’any 2009, per cada 118 persones entre 60 i 64 
anys, n’hi ha 100 entre 15 i 19 anys; mentre que l’any 2000 la proporció era de 85 a 100.7 Aquest dèficit 
de reemplaçament de la població activa mostra una evolució ascendent, a conseqüència de la baixada de la 
natalitat en els anys precedents.8 

1.2.2 • MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ

El model demogràfic català es caracteritza, igual que el dels països del nostre entorn, per un descens de la 
natalitat (malgrat el repunt dels darrers anys) i de la mortalitat, per l’augment de l’esperança de vida, per la 
reducció de la fecunditat per sota del nivell de substitució, per l’increment del nombre de divorcis i per la 
disminució del nombre de matrimonis, així com per l’augment de les parelles de fet i, com a conseqüència, 
dels naixements fora del matrimoni.

Natalitat

Els resultats del nombre de naixements vius registrats al 2009 mostren el comportament descendent de la 
natalitat a Catalunya, cosa que trenca la tendència positiva registrada els darrers deu anys. 

Concretament, han nascut 4.175 nadons menys que l’any anterior, fet que representa un descens del 4,7%. 
Tot i així, el decreixement més important té lloc en els nascuts de mare autòctona, el 5,4% menys, mentre 
que els de mare estrangera disminueixen el 3,0%.

Gairebé 3 de cada 10 nadons són de mare estrangera (el 28,7%), percentatge que s’incrementa cada any. 
Aproximadament el 60% dels nascuts vius de mare estrangera es concentren en set nacionalitats d’origen: 
Marroc (8.193), Equador (1.575), Romania (1.476), Xina (1.391), Bolívia (1.190) i Colòmbia (709).

Les causes d’aquest descens de la natalitat poden ser variades, des d’una decisió personal per ajornar la 
maternitat fins que la situació econòmica millori, fins al fet que el nombre de dones en edats reproductores 
comença a ser més reduït perquè les cohorts d’edat del baby boom ja estan properes als 45-50 anys, o que 
la intensitat de les aportacions de les mares estrangeres està decreixent. Sobre aquesta darrera possibilitat, 
l’estudi «Anàlisi de la fecunditat a partir de l’Enquesta demogràfica de Catalunya 2007»9 assenyala que 
l’edat d’arribada de les dones immigrants afecta directament els comportaments de fecunditat, en el sentit 
que les dones que arriben abans dels 13 anys i passen aquí gran part de la seva infantessa mostren una as-
similació a les pautes de fecunditat de les autòctones. Aquest serà un fet que caldrà tenir en compte quan, 
en el futur, s’analitzin les dades de natalitat segons la nacionalitat.

	 7	•	 El	salt	a	l’índex	de	reemplaçament	de	la	població	activa	es	va	produir	entre	els	anys	2003	i	2004,	quan	va	prendre	els	valors	
de	95	i	105,	respectivament.

	 8	•	 La	taxa	de	natalitat	més	baixa	dels	darrers	25	anys	es	va	donar	l’any	1995,	amb	un	valor	de	8,82‰	(quocient	entre	el	nombre	
de	nascuts	vius	registrats	en	un	any	determinat	i	la	població	a	meitat	del	període).	Els	infants	nascuts	aquell	any	tenen	15	
anys	al	2010.	A	partir	d’aleshores,	la	taxa	augmenta	gradualment	fins	als	12,19‰	de	l’any	2008.	Al	2009	ha	tornat	a	baixar	
lleugerament	(11,50‰).

	 9	•	 Daniel	Devolver	et al. «Anàlisi de la fecunditat a partir de l’Enquesta demogràfica de Catalunya 2007». Quaderns d’Estadísti-
ca,	núm.	4,	desembre	2010.	Idescat.
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GRÀFIC V-6. Evolució del nombre de nascuts vius segons la nacionalitat de la mare. Catalunya, 2002-2009

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Moviment natural de la població.

Paral·lelament al descens en la natalitat hi ha una reducció del nombre de fills per dona. Al 2009, l’indi-
cador conjuntural de fecunditat adquireix un valor d’1,47, molt allunyat de la xifra necessària per al reem-
plaçament generacional (2,1 fills per dona). D’altra banda, la mitjana d’edat a la maternitat ha augmentat 
lleugerament. Al 2008 es va situar en 30,8 anys, mentre que al 2009 ho ha fet en 30,9 anys. 

A més de l’ajornament de la maternitat actual o de la disminució del nombre de fills per dona, una altra 
variable que reflecteix les transformacions socials de la població és la reducció en la proporció d’infants nas-
cuts dins del matrimoni. Aquesta dada té una evolució regressiva i al 2009 concentra el 65,6% dels nadons 
(enfront del 79,9% registrat l’any 2000).

Adopcions

El nombre d’adopcions internacionals també suposa un increment de la població en les cohorts d’edat més 
joves i es pot assimilar com un naixement diferit en el temps. 

Al 2010 torna a baixar el nombre d’adopcions internacionals com a conseqüència de factors diversos, com 
ara l’estabilització d’aquest procés, les decisions personals de les famílies o de les persones sol·licitants i, 
en alguns casos, per decisions polítiques i legislatives dels països d’origen. També cal considerar que s’ha 
produït un canvi en el perfil dels infants susceptibles d’adopció 10 procedents d’altres països, atès que a 
partir del 2008 s’observa un increment en l’edat dels infants adoptats i la presència de grups de germans, 
condicions que poden fer que algunes famílies o persones adoptants es replantegin aquesta opció.

GRÀFIC V-7. Evolució del nombre d’adopcions internacionals i del nombre de sol·licituds. Catalunya, 2001-2010

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat proporcionades per l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.

	 10	•	 Segons	nota	de	premsa	del	Departament	d’Acció	Social	i	Ciutadania	«Les	famílies	catalanes	van	adoptar	982	infants	durant	
el	2008»	(11.05.2009).
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La relació entre el nombre de sol·licituds i el nombre d’adopcions del mateix any és merament orientativa, 
perquè al marge que es compleixin els requisits necessaris per a l’adopció perquè aquesta acabi amb èxit, 
tot el procediment requereix un temps de tramitació, de tal manera que pot obrir-se un expedient un any i no 
finalitzar fins a l’any següent. Tot i així, permet fer una aproximació al nombre de famílies/persones interes-
sades en l’adopció internacional i suposa un acostament al possible nombre d’adopcions finals. En aquesta 
línia, destaca que al 2009 el nombre de sol·licituds va disminuir significativament fins assolir la xifra de 
865, davant les 3.168 registrades al 2004. 

Rússia, la Xina i Etiòpia constitueixen el països amb un nombre més elevat d’adopcions amb destinació a 
Catalunya. Al 2004, el 82,0% de les adopcions procedien d’un d’aquests tres països, percentatge que ha 
anat minvant fins al 71,9% registrat al 2010.

Mortalitat

Tal com ja s’ha esmentat, l’esperança de vida en néixer per als homes és de 78,7 anys al 2009 i per a les 
dones de 84,6 anys. A més, d’acord amb les condicions de mortalitat actuals, una persona que assoleixi els 
60 anys de vida té una esperança de vida de 22,1 anys en el cas dels homes i de 26,5 anys en el cas de les 
dones. En tots dos casos es tracta de xifres lleugerament superiors a les registrades al 2008. 

Malgrat aquest fet, el nombre de defuncions registrat al 2009 s’ha mantingut en uns valors similars als de 
l’any 2008 (59.644 i 59.485, respectivament). El nombre de defuncions dels nadons menors d’un any ha 
estat de 263. 

La mortalitat femenina, com es desprèn de les dades d’esperança de vida, es concentra en edats més tar-
danes, i és en aproximadament el 55% dels casos entre els 81 i els 93 anys. Aquesta mateixa proporció 
en el cas dels homes s’avança a la forquilla d’edat entre 73 i 89 anys. Amb una aproximació més acurada, 
s’observa que 1 de cada 3 difunts té entre 78 i 86 anys (el 32,9%), mentre que 1 de cada 3 difuntes té 
entre 84 i 90 anys (el 32,7%). 

GRÀFIC V-8. Evolució de les taxes brutes de natalitat, mortalitat i mortalitat infantil. Catalunya, 1986-2009

Unitats: tant per mil.
Taxa bruta de natalitat: quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a la meitat del període. 
Taxa bruta de mortalitat: quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període.
Taxa bruta de mortalitat infantil: quocient entre les defuncions de menors d’1 any i els nascuts vius en el mateix període. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Moviment natural de la població.

La taxa bruta de mortalitat s’ha situat en 8,1 defuncions per cada mil habitants, enfront de les 8,2 de l’any 
2008. La taxa bruta de mortalitat infantil manté el mateix valor que l’any precedent i se situa en 3,1 defun-
cions per cada mil nascuts vius en el mateix període.
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Matrimonis, nul·litats, separacions i divorcis

Al 2009 han tingut lloc 27.504 matrimonis, 26.613 de diferent sexe i 891 del mateix sexe (3,2% del total). 
Respecte a l’any 2008, s’ha produït una reducció del nombre de matrimonis, amb 2.895 menys, quatre dels 
quals del mateix sexe, fet que es tradueix en una baixada de la taxa bruta de nupcialitat, que s’ha situat en 
el 3,7‰ (4,2‰ al 2008). 

El tipus de celebració escollida prioritàriament ha estat l’exclusivament civil, que concentra el 73,9% del 
total de matrimonis (19.674). L’hegemonia de la celebració catòlica es va perdre al 2004, encara que el 
declivi en el seu pes relatiu es va iniciar a finals dels anys setanta, i al 2009 només s’ha escollit en el 25,4% 
de les celebracions (6.760). A més, aquest tipus de matrimoni és el que pateix una reducció més elevada, 
atès que absorbeix, amb 2.064 matrimonis menys, la major part de la davallada respecte al 2008. Les ce-
lebracions seguint els ritus d’altres religions presenten al 2009 un cert increment que, en xifres absolutes, 
fa referència a 17 matrimonis més que l’any precedent (179). 

Un canvi social que pot influir en la pèrdua de l’hegemonia de la celebració catòlica és el creixent nombre 
de famílies reconstituïdes. Les segones i posteriors núpcies, amb contraents vidus o divorciats, cada vegada 
són més comunes. El percentatge de contraents solters que es casen cada vegada és menor, del 72,2% al 
2009 enfront del 85,0% de fa una dècada.

D’altra banda, les dades mostren un retard en la nupcialitat cada vegada més acusat, amb una mitjana 
d’edat al primer matrimoni dels homes de 32,7 anys i de 31,7 anys per a les dones. Comparativament amb 
les mitjanes d’edat de l’any 2000, s’observa que en una dècada l’edat dels contraents ha augmentat 3,3 
anys per als homes i 3,9 anys per a les dones. La mitjana d’edat al matrimoni és de 34,9 anys per als homes 
i de 33,1 anys per a les dones. 

L’anàlisi dels matrimonis segons la nacionalitat dels cònjuges mostra que el nombre de matrimonis en què 
ambdós cònjuges són espanyols concentra el 69,3%, percentatge que decreix any rere any (93,9% l’any 
2000). Per contra, l’augment del nombre de matrimonis en què almenys un dels cònjuges és de nacionalitat 
estrangera, els matrimonis mixtos, és cada vegada més rellevant (23,6%). Aquest mateix efecte s’observa 
entre els matrimonis en què tots dos cònjuges són de nacionalitat estrangera, que absorbeixen el 7,1% dels 
matrimonis (0,7%, l’any 2000).  

El gràfic següent mostra l’evolució en el nombre de matrimonis celebrats i el nombre de nul·litats, separaci-
ons i divorcis de la darrera dècada. Com es pot observar, a part dels canvis esmentats del tipus de celebració, 
l’estat civil, l’edat i la nacionalitat dels contraents, la tendència és clarament decreixent a partir de l’any 
2004 en el cas dels matrimonis i, a partir de l’any 2006, pel que fa a les nul·litats, separacions i divorcis. 

GRÀFIC V-9. Evolució del nombre de matrimonis i del nombre de nul·litats, separacions i divorcis. Catalunya, 2000-2009

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Moviment natural de la població.
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Les ruptures matrimonials de l’any 2009 arriben a 19.478, el 92,9% de les quals són divorcis, el 7% sepa-
racions i el 0,1% nul·litats.

Les demandes de divorci han estat presentades en el 47,8% dels casos per ambdós cònjuges i el 72,9% són 
divorcis consensuats. El nombre de divorcis consensuats manté la tendència creixent dels darrers tres anys, 
si bé no s’ha arribat al percentatge de l’any 2004 quan constituïen el 82,0% dels divorcis.

En el 54,4% dels divorcis, l’edat dels cònjuges oscil·la entre els 35 i els 49 anys (el 20,2% entre els 35 i 
39 anys), encara que en el còmput global en el 29,1% dels casos hi ha hagut un matrimoni previ de més de 
20 anys. Tot i així, també adquireix certa rellevància la proporció de divorcis amb una durada matrimonial 
prèvia entre 6 i 10 anys (el 20,7% del total).   

Pel que fa a la situació familiar, el 47,4% dels divorcis són de parelles que no tenen fills (8.576). De les 
que sí que en tenen, en el 57,2% dels casos és un fill i en el 37,9% en són dos. En aquestes ocasions, la 
custòdia majoritàriament s’atorga a la mare (79,4%) i la pensió alimentària recau sobre el pare (85,9%). 
Tot i així, destaca que cada vegada són més freqüents les custòdies compartides, que eleven el seu pes any 
rere any. Al 2009, trobem la custòdia compartida en el 14,0% dels divorcis amb fills, mentre que només 
dos anys enrere era en l’11,6% dels casos.

1.3 • MOVIMENTS MIGRATORIS

1.3.1 • POBLACIÓ CATALANA RESIDENT A L’ESTRANGER

La població catalana resident a l’estranger11 registrada a les oficines consulars o a les seccions consulars de 
les missions diplomàtiques d’Espanya en data 1 de gener del 2010, ha estat de 156.400 persones. El nom-
bre de persones que han decidit residir a l’estranger s’ha incrementat en 12.398 respecte a l’any precedent, 
fet que suposa una variació percentual del 8,6%. La distribució entre els gèneres està molt equilibrada, el 
49,1% són homes, i manté la mateixa proporció que l’any anterior. 

Una de cada quatre persones residents a l’estranger té entre 30 i 44 anys (el 24,4% del total). Si la forqui-
lla d’edat s’amplia a les que tenen entre 25 i 49 anys, la proporció augmenta fins al 43,4%. Les persones 
menors de 15 anys concentren el 17,1% i les més grans de 65 anys, el 18,8%. 

GRÀFIC V-10. Població resident a l’estranger segons el país de residència, 2010

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Padró d’habitants residents a l’estranger.

	 11	•	 Es	tracta	de	població	de	nacionalitat	espanyola,	sigui	aquesta	l’única	o	no,	que	ara	viuen	habitualment	fora	de	Catalunya	però	
que	van	estar	inscrits	en	un	municipi	català	abans	de	residir	a	l’estranger.	Aquesta	població	es	comptabilitza	mitjançant	el	
padró	d’habitants	de	residents	a	l’estranger,	que	pren	les	dades	existents	en	el	Registre	de	Matrícula	de	cada	oficina	consular	
o	secció	consular	de	les	missions	diplomàtiques.	Cal	tenir	en	compte	que,	tot	i	que	la	residència	està	fixada	a	l’estranger,	es	
manté	el	vincle	amb	els	municipis	catalans	en	els	quals	estaven	inscrits	a	efectes	electorals.	
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El 39,0% de la població empadronada als municipis catalans, de nacionalitat espanyola i resident a l’es-
tranger va néixer a Catalunya, mentre que el 46,8% va néixer al mateix país de residència actual (61.035 
persones i 73.121 persones, respectivament). La resta van néixer en altres comunitats autònomes (7,0%) o 
en altres països (6,3%).12 

França es consolida com el país d’elecció preferent per a un gran nombre de persones, 20.324. França, 
Argentina, Andorra i Alemanya concentren el 39,9% de la població de Catalunya resident a l’estranger. I si 
a aquests quatre països esmentats s’afegeixen Suïssa i Veneçuela, s’obté la destinació escollida pel 52,4% 
de la població a l’estranger. 

La variació interanual en nombres absoluts mostra que tots els països del gràfic han augmentat el nombre 
d’efectius, entre els quals destaquen els increments d’Argentina (1.709 persones més), Mèxic (1.141), 
França (927) i Veneçuela (842). Percentualment, els països que més variació mostren són Equador (43,0%), 
Bolívia (31,5%) i Perú (27,2%).

1.3.2 • PERFIL DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA RESIDENT A CATALUNYA

Evolució de la població estrangera

Una de cada tres persones estrangeres residents a Catalunya és d’alguna de les nacionalitats americanes 
que concentren el 33,1% de la ciutadania d’altres nacionalitats (396.459 persones). La preeminència de 
la població d’origen americà s’ha mantingut des del 2003, i ha relegat a un segon terme les nacionalitats 
africanes fins aleshores majoritàries.

TAULA V-2. Població estrangera agrupada segons el continent d’origen de la seva nacionalitat. Catalunya, 2010
 Total % Distribució Var. interanual absoluta Var. interanual relativa
TOTAL 1.198.538 100,0% 9.259 0,8%

Europa 363.939 30,4% 3.428 1,0%

Unió Europea 309.290 25,8% 2.291 0,7%

Europa no comunitària 54.649 4,6% 1.137 2,1%

Àfrica 315.007 26,3% 10.031 3,3%

Amèrica 396.459 33,1% -10.670 -2,6%

Àsia 122.506 10,2% 6.420 5,5%

Oceania 579 0,0% 51 9,7%

Apàtrides 48 0,0% -1 -2,0%

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

Més concretament, les nacionalitats americanes amb una proporció més elevada d’estrangers i estrangeres 
residents a Catalunya són: Equador, Bolívia, Colòmbia i Perú. Les europees són: Romania, Itàlia, França i 
Alemanya. Les africanes són: Marroc, Senegal, Gàmbia i Algèria. I les asiàtiques: Xina, Pakistan i Índia. 

Els quinze països del gràfic absorbeixen el 72,0% de les persones estrangeres de Catalunya. Quant a la xi-
fra de població de l’any anterior, el Marroc, Romania, Itàlia, la Xina, el Pakistan i la República Dominicana 
augmenten el seu nombre. La resta de països disminueixen els seus efectius.13 

La concentració respecte al conjunt d’Espanya d’algunes de les principals nacionalitats estrangeres en el 
nostre territori és força significativa. A Catalunya resideix el 38,6% de la població de nacionalitats asiàtiques 
de tot l’Estat espanyol, el 29,7% de les nacionalitats africanes, el 22,8% de les nacionalitats d’Oceania, 

	 12	•	 A	més,	hi	ha	un	0,9%,	1.404	persones,	que	no	consta	on	van	néixer.	
	 13	•	 El	Marroc	augmenta	en	7.014	persones,	Romania	en	2.079,	Itàlia	en	1.021,	la	Xina	en	807,	el	Pakistan	en	1.816	i	la	Repú-

blica	Dominicana	en	546.	Per	contra,	Equador	disminueix	en	3.831	persones,	Bolívia	en	3.074,	Colòmbia	en	303,	França	en	
158,	Perú	en	560,	Argentina	en	2.110,	Brasil	en	2.034,	Alemanya	en	93	i	el	Regne	Unit	en	56.	
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el 22,2% de les nacionalitats americanes i el 14,1% de les europees. Igualment, destaca que el 62,0% 
dels ciutadans del Pakistan residents a tot Espanya han escollit Catalunya com a residència (5.266 dones i 
29.986 homes; el 85,1% d’homes). Altres col·lectius amb una alta concentració de residents a Catalunya 
són el marroquí (31,0% a Catalunya), el xinès (29,1%), l’italià (26,7%) i el bolivià (26,0%).14 

GRÀFIC V-11. Distribució segons les nacionalitats de les persones estrangeres. Catalunya, 2010

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

Evolució dels set països majoritaris

Les persones nacionals del Marroc constitueixen el col·lectiu més nombrós a Catalunya des de fa molts anys, 
i mantenen la seva preeminència sobre els altres estrangers i estrangeres residents al territori. Igualment, 
destaquen les persones de nacionalitat romanesa i equatoriana. L’evolució del nombre d’efectius d’aquests 
països es pot veure al gràfic, on cal destacar l’augment progressiu de les persones nacionals de Romania i, 
en menys grau, del Marroc durant els darrers anys. 

GRÀFIC V-12. Evolució de la població estrangera dels set països majoritaris. Catalunya, 2000-2010

Unitats: nombres absoluts, en milers.
Nota: * nombre d’habitants empadronats d’aquests països l’1 de gener de 2010. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.

	 14	•	 Altres	nacionalitats	amb	un	menor	nombre	d’efectius	però	que	també	es	concentren	a	Catalunya	són:	Gàmbia,	amb	16.936	
persones,	el	76,5%	del	total	de	l’Estat	espanyol;	l’Índia,	amb	18.288,	el	55,5%;	Nepal,	amb	1.556,	el	62,5%;	Hondures,	amb	
14.262,	el	52,1%;	Geòrgia,	amb	4.648,	el	41,7%;	Andorra,	amb	898,	el	78,4%,	i	Guinea,	amb	5.026,	el	40,0%.	
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L’Equador, que fins al 2007 constituïa el segon col·lectiu més nombrós, al llarg del període de referència 
mostra un descens progressiu de la seva població, i de manera més notòria al 2010. Una tendència paral-
lela és la registrada per Bolívia, on s’observa un augment significatiu fins a l’any 2008 per començar un 
procés de declivi en el seu nombre des d’aleshores.15 

REQUADRE V-1. Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya (DOGC núm. 5629, de 14.05.2010)

La Llei va ser aprovada pel Parlament català el passat 28 d’abril de 2010. Crea un servei universal de primera 
acollida arreu del territori i desenvolupa les noves competències de la Generalitat en l’àmbit de la integració i 
les migracions. Materialitza una de les mesures més importants del Pacte nacional per a la immigració.

Catalunya és la primera comunitat de l’Estat espanyol a establir un marc legal de referència integral per a 
l’acollida gràcies a aquesta Llei. 

L’objecte bàsic de la Llei d’acollida és contribuir a fer efectius els principis d’igualtat i de cohesió social, 
mitjançant la creació d’un servei de primera acollida orientat a la promoció de l’autonomia personal de les 
persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya que es troben en desavantatge per motiu del 
seu desconeixement de la societat catalana, de les normes jurídiques que la regeixen o per manca de compe-
tències lingüístiques bàsiques. 

En primer lloc, la Llei defineix l’acollida com la primera etapa del procés d’integració de les persones nouvin-
gudes i delimita clarament els titulars del servei, l’estructura, els continguts formatius (lingüístics, laborals i 
de la societat civil) i informatius. Igualment, preveu programes d’acollida especialitzada i de responsabilitat de 
les empreses i les altres entitats. A més, preveu la qualificació i especialització necessària dels professionals 
que treballen en aquests àmbits i la distribució competencial (Generalitat, departament corresponent i ens 
locals) en matèria d’acollida i integració. Finalment, estableix el finançament, la planificació, la coordinació i 
la col·laboració entre les administracions que treballaran en l’acollida i quina serà l’organització de la Gene-
ralitat en matèria d’immigració.

Algunes institucions i partits polítics han qüestionat el paper que la Llei d’acollida, mitjançant l’article 9, ator-
ga a la llengua catalana en el procés d’acollida. L’abril de 2010, en el Dictamen 6/2010, emès pel Consell de 
Garanties Estatutàries16 a sol·licitud del Partit Popular de Catalunya, es va resoldre per unanimitat que l’article 
9 no és contrari a la Constitució ni a l’Estatut d’autonomia. Posteriorment, l’agost de 2010, la Defensora del 
Poble en funcions va interposar un recurs d’inconstitucionalitat17 contra el mateix article per envair compe-
tències reservades a l’Estat i per establir un ús preferent del català sobre el castellà. El recurs va ser admès a 
tràmit pel Tribunal Constitucional i està pendent de sentència. Davant d’aquest fet, tant el Govern de la Gene-
ralitat com el Parlament de Catalunya van emetre al·legacions, trameses a l’alt tribunal, en què sol·licitaven la 
inadmissió del recurs o, subsidiàriament, el seu desistiment. Igualment, la comissió permanent de la Taula de 
Ciutadania i Immigració va aprovar un posicionament clarament contrari al recurs de la Defensora del Poble.

Dictamen 5/2008, sobre l’Avantprojecte de llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extra-
ordinària del dia 3 de març de 2008.

El Dictamen conté sis observacions generals i vint-i-vuit observacions a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que el Consell considera que aquest Avantprojecte de llei hauria d’haver 

	 15	•	 És	possible	que,	en	aquest	fet,	hi	influeixi	que	a	partir	de	l’1	d’abril	de	2007	als	nacionals	de	Bolívia	se’ls	exigeix	un	visat	de	
turista	per	entrar	a	Europa.	Segurament,	la	tramitació	d’aquest	visat	ha	condicionat	l’arribada	d’algunes	persones	d’aquesta	
nacionalitat.	

	 16	•	 El	Consell	de	Garanties	Estatutàries,	constituït	el	novembre	de	2009,	és	la	institució	encarregada	d’emetre	dictàmens	sobre	
projectes	o	proposicions	de	llei	abans	que	siguin	aprovats	definitivament	a	la	cambra	catalana,	i	sobre	lleis	estatals	com	a	
tràmit	previ	a	la	interposició	del	corresponent	recurs	d’inconstitucionalitat.

	 17	• Recurso núm. 2/2010, de 13 de agosto de 2010, en relación con el artículo 9, apartados 2, 4 y 5, de la Ley de Cataluña 
10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña.
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estat precedit i, posteriorment, vinculat al Pacte nacional per a la immigració. Tot i així, es valora positivament 
que el Govern de la Generalitat exerceixi la seva competència exclusiva en matèria de primera acollida de les 
persones immigrades.

En el Dictamen es considera que l’Avantprojecte de llei hauria d’establir uns mínims comuns en les diferents 
accions d’acollida que ja s’estan duent a terme a Catalunya i ajudar a desenvolupar-ne on no s’han començat 
a dur a terme. També es proposa que es defineixin amb més claredat els programes d’acollida especialitzada 
per tal de poder conèixer les seves característiques i continguts bàsics. D’altra banda, es considera necessari 
que tant el servei de primera acollida com els programes d’acollida especialitzada disposin d’una dotació de 
recursos suficient per poder tenir un desplegament correcte.

La norma aprovada incorpora el 58,7% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

Distribució territorial de la població estrangera

La població de nacionalitat estrangera no es distribueix de manera regular al llarg del territori català, sinó 
que tendeix a concentrar-se de manera asimètrica en determinades zones i comarques. Aquesta dinàmica 
es concreta en les comarques del litoral i/o de l’àrea metropolitana. La distribució territorial es pot explicar 
en moltes ocasions per factors econòmics, per les possibilitats d’accés al mercat de treball i per les xarxes 
socials de familiars i amics o persones de la mateixa nacionalitat que s’han instal·lat al territori prèviament. 

Amb tot, les pautes territorials són molt similars a les detectades per al conjunt de la població. Així, dues 
de cada tres persones de nacionalitat estrangera, el 66,5%, viuen en una de les set comarques següents: 
Barcelonès (33,8% del total), Vallès Occidental (8,9%), Baix Llobregat (8,0%), Maresme (4,5%), Tarrago-
nès (4,2%), Vallès Oriental (3,9%) i Alt Empordà (3,3%). Aquestes comarques, excloent-ne l’Alt Empordà, 
concentren el 66,7% del conjunt de la població de Catalunya. 18

En un nivell de desagregació territorial més gran, a l’àmbit municipal, la distribució en l’assentament terri-
torial de la ciutadania estrangera segueix les mateixes pautes que a escala comarcal. El municipi amb xifres 
absolutes més elevades de residents estrangers és Barcelona (282.794), seguit de l’Hospitalet de Llobregat 
(60.170), Badalona (32.203) i Terrassa (31.777). Altres municipis que tenen més de 20.000 persones es-
trangeres residents són: Lleida, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Mataró i Reus. Per contra, 
hi ha 13 municipis catalans (dels 947) sense cap persona estrangera resident.

En termes relatius, hi ha 530 municipis amb menys del 10% de població estrangera (el 56,0% de tots els 
municipis), 219 dels quals amb menys del 5% (el 23,1%). Però també hi ha un nombre elevat de municipis 
on el pes relatiu de la població estrangera és superior a la mitjana del territori català. Concretament, hi ha 
187 municipis amb més del 16% de població estrangera (el 19,7% dels municipis), 24 dels quals superen 
el 30%. Entre els municipis amb una proporció més elevada de població estrangera destaquen Castelló 
d’Empúries (50,9%), Guissona (48,7%), Salt (42,1%), Lloret de Mar (41,5%), Salou (40,2%), Sant Pere 
Pescador (37,4%), Roses (37,4%), Ullà (36,9%), Pratdip (36,6%) i el Perelló (36,0%).

	 18	•	 La	comarca	on	més	població	estrangera	resideix	en	xifres	absolutes	és	el	Barcelonès,	amb	404.900	residents	d’altres	na-
cionalitats,	seguida	del	Vallès	Occidental,	amb	107.203.	Per	contra,	on	el	nombre	d’estrangers	i	estrangeres	és	menor	és	a	
l’Alta	Ribagorça,	amb	735	persones	estrangeres	a	tota	la	comarca,	i	al	Priorat,	amb	1.202.	La	situació	es	mostra	diferent	si	
s’analitzen	les	xifres	en	termes	relatius.	Si	el	pes	relatiu	de	la	població	estrangera	sobre	el	conjunt	de	la	població	a	Catalunya	
és	del	16,0%,	hi	ha	20	comarques	que	el	superen.	Les	comarques	amb	una	proporció	de	població	estrangera	superior	al	
20%	són:	l’Alt	Empordà	(28,0%	de	la	població	total),	la	Segarra	(25,7%),	el	Baix	Empordà	(22,1%),	la	Vall	d’Aran	(22,0%),	
el	Montsià	(21,8%),	la	Selva	(21,4%),	el	Gironès	(21,3%)	i	el	Baix	Ebre	(20,2%).	L’única	comarca	amb	una	proporció	inferior	
al	10%	és	el	Ripollès	(8,4%).	
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FIGURA V-2. Distribució de la població estrangera segons el municipi de residència. Catalunya, 2010

Anàlisi de la població estrangera amb situació administrativa regular

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

Les xifres dels certificats de registre o targetes de residència en vigor presenten algunes diferències respecte 
a les analitzades fins ara, que provenen del padró.19 La diferència més important és que, si bé l’empadrona-
ment el fa directament la persona estrangera sense tenir regularitzada la seva situació a Catalunya, les dades 
que s’obtenen a l’Observatori del Ministeri provenen de tots els registres de les persones en situació regular 
segons els fitxers de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil. D’altra banda, en aquesta relació 
s’exclouen les dades de les persones que tenen caducada la documentació de residència i l’estan renovant, 
les que tenen una autorització d’estada de màxim tres mesos, les que tenen autorització d’estada per causa 
d’estudis, treballs d’investigació o de formació, els treballadors temporals del contingent i els sol·licitants 
d’asil o els que han obtingut l’estatut de refugiat o d’apàtrida.

Malgrat que les dades continuen sent diferents, al 2010 es consolida la tendència registrada els darrers anys 
de proximitat entre les dues fonts. Les dades provisionals del 2011 també confirmen aquesta tendència. 

D’altra banda, encara que les dades estadístiques són explotades pel Ministeri de Treball i Immigració, no 
es pot oblidar que a Catalunya va tenir lloc el traspàs de les competències en matèria d’autorització inicial 
de treball dels estrangers que haguessin de desenvolupar la relació laboral al territori a partir de l’octubre 
del 2009.20 Amb aquest traspàs es va donar compliment a les previsions de l’Estatut d’autonomia català i 
Catalunya es va convertir en la primera comunitat autònoma que assumia aquesta competència. Per tant, 
les resolucions d’autorització inicial de treball a partir de l’1 d’octubre del 2009 es dicten de forma conjun-
ta i coordinada amb les resolucions sobre autorització de residència de l’autoritat competent de l’Adminis-
tració general de l’Estat. La competència transferida afecta les autoritzacions inicials de treball per compte 

	 19	•	 Hi	ha	qui	associa	aquesta	diferència	al	nombre	de	persones	en	situació	irregular,	que	sí	que	s’inscriuen	al	padró	però	que	
no	tenen	regularitzada	la	seva	situació	administrativa.	També	cal	tenir	en	compte	que	s’ha	detectat	que	hi	ha	persones	que	
canvien	la	residència,	bé	sigui	a	un	altre	municipi,	bé	sigui	a	l’estranger,	i	no	comuniquen	aquests	canvis	residencials	als	
ajuntaments,	fet	que	provoca	que	no	es	cursi	la	seva	baixa	del	padró.	

	 20	•	 El	primer	pas	d’aquest	procés	va	tenir	lloc	el	10	de	juliol	del	2009,	quan	es	va	aprovar	el	Reial	decret	1162/2009	(BOE	núm.	
177,	de	23.07.2009).	Posteriorment,	el	18	de	setembre,	es	va	aprovar	el	Reial	decret	1463/2009,	de	traspàs	de	funcions	i	
serveis	a	la	Generalitat	de	Catalunya	en	matèria	d’immigració:	autoritzacions	inicials	de	treball	per	compte	propi	o	aliè	de	les	
persones	estrangeres	que	desenvolupin	a	Catalunya	la	seva	relació	laboral	(DOGC	núm.	5469,	de	22.09.2009).

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

Segons el nombre de persones estrangeres al municipi Segons el pes relatiu sobre la població del municipi

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

a: < 100 estrangers/es
b: 100 < estrang < 500
c: 500 < estrang < 1.000
d: 1.000 < estrang < 5.000
e: 5.000 < estrang < 10.000
f: 10.000 < estrang < 20.000
g: 20.000 < estrang < 60.000
h: 60.000 < estrangers/es

a: < 10% estrangers/es
b: 10% > estrang < 16%
c: 16% > estrang < 20%
d: 20% > estrang < 30%
e: 30% > estrang < 51%



387

CONDICIONS DE VIDA

d’altri, per compte propi, les modificacions inicials de treball i el contingent de persones treballadores 
estrangeres, mentre que l’Administració general de l’Estat decideix sobre l’autorització de residència de la 
persona estrangera.21 

GRÀFIC V-13.Comparativa entre el nombre de persones estrangeres inscrites al padró continu d’habitants i les que 
tenen certificat de registre o targeta de residència en vigor. Catalunya, 2000-2011

Unitats: nombres absoluts.
Nota 1: les dades procedents del padró continu d’habitants fan referència a l’1 de gener de l’any, mentre que les dades referents a la 
situació administrativa regular són del 31 de desembre de l’any precedent. 
Nota 2: les dades del padró continu d’habitants referents a l’1 de gener del 2011 són provisionals.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i del MTIN.

El nombre total dels expedients de gestió compartida entre ambdues administracions al 2010 s’eleva a 
26.266.22 El nombre més alt té lloc a Barcelona, amb 21.967 tràmits compartits, dels quals 1.224 corres-
ponen a contractacions en origen (per incorporar estrangers des del país de procedència), 854 de les quals 
s’han resolt de forma favorable. Un seguiment de les contractacions en origen rebudes a Barcelona constata 
la dràstica davallada dels darrers anys. Girona ha realitzat 2.163 tràmits compartits, Tarragona 1.712 i 
Lleida 694. Un seguiment del nombre de sol·licituds de contractacions en origen rebudes a Barcelona des 
de l’any 2006 mostra que s’ha produït una davallada molt significativa des d’aleshores.23 Així, si al 2006 hi 
havia 41.000 sol·licituds, al 2010 en són 1.224.24 

Els resultats d’aquests tràmits compartits s’incorporen al còmput conjunt que recullen les dades ministeri-
als, que mostren que en data 31 de desembre de 2010 a Catalunya hi ha 1.091.433 certificats de registre o 
targetes de residència en vigor, 30.354 més que l’any anterior. El 64,7% d’aquestes (706.282) són targetes 
de residència que corresponen al règim general (aplicable a les persones estrangeres de tercers països). 
La resta, 385.151, són certificats de registre del règim comunitari (aplicable als nacionals de països de la 
UE-27, de l’Espai Econòmic Europeu i de la Confederació Suïssa, així com als seus familiars i als familiars 
d’espanyols que siguin nacionals de tercers països). Destaca que una distribució entre els dos règims tan 
decantada sobre el règim general no té lloc en cap altra comunitat autònoma, amb l’excepció de Múrcia on 
el 73,4% de les autoritzacions de residència pertanyen al règim general. 

Catalunya es manté un any més com la comunitat amb un nombre més elevat de certificats i d’autoritzacions 
de residència en vigor. Concretament, concentra el 22,2% de les persones estrangeres de l’Estat espanyol, 

	 21	•	 Per	assumir	aquestes	tasques,	la	Generalitat	va	incrementar	el	nombre	d’oficines	públiques	en	les	quals	es	pot	fer	aquest	
tràmit,	de	tal	manera	que	la	tramitació	dels	permisos	inicials	de	treball	a	partir	de	l’octubre	no	es	fa	a	les	dependències	de	
l’Administració	general	de	l’Estat	a	Catalunya,	sinó	a	les	10	oficines	de	treball	de	la	Generalitat	(OTG)	distribuïdes	en	les	dife-
rents	demarcacions	de	la	manera	següent:	5	a	Barcelona,	2	a	Girona,	1	a	Lleida,	1	a	Tarragona	i	1	a	les	Terres	de	l’Ebre.	Una	
vegada	rebudes,	tramitades,	valorades	i	resoltes	les	sol·licituds,	de	forma	conjunta	pel	que	fa	a	l’autorització	de	residència,	
la	Generalitat	notifica	la	resolució	a	les	persones	interessades.

	 22	•	 Entre	els	mesos	de	gener	i	desembre	del	2010,	les	oficines	d’estrangers	a	Catalunya	van	rebre	394.912	sol·licituds.	El	28,9%	
més	que	al	2009,	perquè	enguany	els	ciutadans	estrangers	que	es	van	acollir	al	procés	de	normalització	de	l’any	2005	han	
de	renovar	la	documentació.	El	nombre	de	sol·licituds	resoltes	ha	estat	de	390.417,	entre	les	quals	destaquen	184.686	per	
renovació	(105.355	per	renovacions	del	procés	2005);	19.134	per	reagrupament	familiar,	29.728	per	arrelament	i	26.266	de	
gestió	compartida.	

	 23	•	 Segons	nota	de	premsa	de	la	Delegació	del	Govern	a	Catalunya	del	18.1.2011.	
	 24	•	 Les	xifres	dels	anys	d’aquest	període	2006-2010	mostren	que,	al	2007,	n’eren	34.269,	27.781	al	2008	i	2.634	al	2009.	
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percentatge que s’eleva fins al 28,0% respecte al total de persones estrangeres que es regeixen pel règim 
general a Espanya, i que disminueix fins al 16,0% en el cas de les persones a qui s’aplica el règim comu-
nitari. Per tant, es pot dir que una de cada quatre persones a les quals s’aplica el règim general resideix a 
Catalunya, mentre que només ho fa una de cada sis del règim comunitari.

Aquesta distribució entre els dos règims, que es deriva de la composició de la població estrangera segons la 
nacionalitat d’origen, repercutirà en les necessitats legals, socials i econòmiques de la població estrangera i 
en el tractament de la immigració al territori. A més, cal tenir en compte que no totes les persones del règim 
comunitari tenen alguna nacionalitat europea. El 78,6% de les persones del règim comunitari a Catalunya 
són d’alguna de les nacionalitats dels països de la UE-27. En total, són 302.757 i, d’aquestes, una de cada 
tres persones és de nacionalitat romanesa (106.409, 10.900 més que al 2009). El 13,8% tenen nacio-
nalitats de països d’Amèrica Central o del Sud, d’on destaquen l’Argentina (8.237), Colòmbia (8.027) i la 
República Dominicana (6.734), però són familiars d’algun ciutadà comunitari.

Tot i així, la variació interanual reflecteix un canvi de tendència perquè enguany l’increment en el nombre de 
certificats i autoritzacions de residència s’ha produït entre nacionalitats que s’acullen al règim comunitari, 
que augmenten el registre en 35.134 certificats més, mentre que el règim general mostra un descens de 
4.780 autoritzacions de residència menys. 

D’altra banda, el motiu d’expedició de les targetes del règim general permet fer una aproximació sobre les 
possibilitats d’inserció en el mercat de treball. Entre aquestes destaca la residència de llarga durada o per-
manent, que absorbeix el 66,0% (465.903 targetes). La segona gran categoria, amb certa distància numèri-
ca, correspon a les targetes de residència temporal, que fan referència a 133.171 autoritzacions (el 18,9%). 
Tanmateix, la residència temporal es pot classificar segons si és residència no lucrativa (46.476 targetes), 
reagrupació familiar (70.495), circumstàncies excepcionals per arrelament (15.822) i altres circumstàncies 
(378). Finalment, hi ha la residència temporal i de treball que, amb 107.208 autoritzacions, concentra el 
15,3% del règim general. 

Per tant, el 81,1% de les autoritzacions tenen aparellada la possibilitat de treballar directament (residència 
permanent i residència temporal i de treball), a les quals cal afegir aquelles residències temporals de rea-
grupament, quan els titulars siguin el cònjuge i/o els fills en edat laboral, i les d’arrelament, sempre que el 
titular no sigui un menor.25 

D’altra banda, cal destacar que el 31,4% de les autoritzacions expedides a Espanya per motiu d’agrupament 
familiar són per a residents al territori català. 

El tipus d’autorització de residència proporciona un cert acostament al temps de permanència al territori. Tal 
com ja s’ha esmentat, el gruix de les autoritzacions de residència en vigor són de llarga durada (66,0%), fet 
que suposa que la persona estrangera porta més de cinc anys de residència continuada al territori. Aquesta 
xifra és superior a la registrada al conjunt de l’Estat espanyol, 63,0%, i mostra certes diferències en funció 
de la demarcació territorial. Lleida es consolida com la demarcació amb un percentatge més elevat de per-
sones que porten més de 5 anys al territori (el 78,5% del seu total), seguida de Girona (75,5%). El percen-
tatge de persones que han arribat més recentment es troba a Barcelona, on la residència de llarga durada 
concentra el 63,0% del total d’autoritzacions, seguida de Tarragona amb el 66,0%.

Indicadors demogràfics de la integració de les persones estrengeres

La decisió de tenir fills al país de destinació o bé la seva arribada per processos de reagrupament mostren 
una voluntat d’assentament al territori més o menys definitiva. Les dades sobre els naixements de mare 
estrangera ja s’han analitzat a l’apartat corresponent. En aquest cas, només s’esmentarà que, encara que 
la proporció de persones estrangeres absorbeix el 16,0% del conjunt de la població resident a Catalunya, 
el 28,7% dels naixements són de mare estrangera (gairebé 3 de cada 10 nadons són de mare estrangera). 

	 25	•	 Malauradament,	no	es	disposa	de	dades	desagregades	de	les	residències	temporals	amb	permís	de	treball.	
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D’altra banda, els processos de reagrupament mostren una nova fase d’assentament de la població estrangera 
al territori català. Si bé en els darrers anys el nombre d’aquest tipus de sol·licituds mostrava un notable aug-
ment, especialment l’any 2007 (53.838 sol·licituds), el 2010 el nombre de tràmits gestionats per aquesta 
causa a les oficines d’estrangers de Catalunya ha disminuït molt, fins a la xifra de 19.134, i es consolida la 
tendència a la baixa que ja s’havia iniciat al 2009. 

TAULA V-3. Nombre de resolucions de reagrupament segons la demarcació. Catalunya, 2009-2010
 2009 2010 Var. interanual 2009-2010
Barcelona 15.900 13.049 -17,9%

Girona 3.008 2.733 -9,1%

Lleida 1.504 1.278 -15,0%

Tarragona 3.524 2.074 -41,1%

Total Catalunya 23.936 19.134 -20,1%

Unitats: nombres absoluts.
Font: nota de premsa de la Delegació del Govern a Catalunya, 18.01.2011.

De les 13.049 sol·licituds tramitades a Barcelona, 9.234 han obtingut una resolució favorable. En el cas de 
Tarragona han estat 1.736, de les 2.733 tramitades inicialment.26 

Una altra variable que posa de manifest l’increment de persones estrangeres al territori és l’anàlisi de la 
nacionalitat dels contraents dels matrimonis registrats a Catalunya. Al 2009, el 23,6% dels matrimonis són 
mixtos (un dels cònjuges és espanyol i, l’altre, de diferent nacionalitat) o amb ambdós cònjuges de naciona-
litat estrangera, el 7,1%. Aquestes dues tipologies matrimonials són cada vegada més habituals.27

REQUADRE V-2. Acord GOV/232/2009, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i immi-
gració 2009-2012 (DOGC núm. 5545, de 14.05.2010)

Al desembre del 2009 es va aprovar el Pla de ciutadania i immigració 2009-2012. Destaca que és el quart 
pla que en l’àmbit de la immigració elabora el Govern de Catalunya, amb l’especificitat que aquest neix en un 
context marcat per un nou marc competencial establert per l’Estatut d’autonomia. 

És un document estratègic que recull els programes i les actuacions que promouen els diversos departaments 
de la Generalitat relacionats amb la gestió del fet migratori. Aquest document dóna continuïtat al Pacte nacio-
nal per a la immigració, signat al 2008 per la majoria de forces polítiques parlamentàries, pels agents econò-
mics i socials, les entitats municipals i els membres de la Taula de Ciutadania i Immigració en representació 
del teixit associatiu vinculat a la gestió de la immigració. 

Els tres eixos d’aquest Pla són els mateixos que els del Pacte nacional per a la immigració: 

1. gestionar els fluxos migratoris i l’accés al mercat de treball, prioritzant sempre les persones que resideixen 
a Catalunya; 

2. adaptar els serveis públics a una societat diversa i a l’augment demogràfic viscut en els últims anys, i

3. promoure la integració de les persones immigrades en una cultura pública comuna. 

Per a l’acompliment del Pla s’incorporen una sèrie de mesures que també deriven el Pacte nacional per a la 
immigració, així com del canvi de tendència demogràfica i del nou marc estatutari. Entre aquestes destaquen: 

	 26	•	 De	Lleida	i	de	Girona	no	es	disposa	d’informació.
	 27	•	 En	el	cas	dels	matrimonis	mixtos	es	detecta	un	predomini	de	l’home	espanyol	amb	dona	estrangera	(el	17,8%	dels	matri-

monis	dels	homes,	3.999	matrimonis),	enfront	dels	de	dona	espanyola	i	home	estranger	(l’11,0%,	2.289	matrimonis).	En	
ambdós	casos,	el	nombre	de	matrimonis	ha	crescut	respecte	als	registrats	al	2008	quan	els	matrimonis	d’home	espanyol	
amb	dona	estrangera	eren	3.884	i	els	de	dona	espanyola	amb	home	estranger,	2.226.	Els	matrimonis	en	els	quals	els	dos	
cònjuges	són	de	nacionalitat	estrangera	són	encara	minoritaris,	amb	1.892	matrimonis,	tot	i	que	s’observa	una	xifra	superior	
a	la	registrada	els	anys	precedents	(l’any	2008,	1.881;	el	2007,	1.582,	i	el	2006,	1.528).
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•	 l’establiment	d’un	servei	universal	d’acollida;	

•	 la	gestió	de	les	autoritzacions	inicials	de	treball	per	a	persones	estrangeres,	en	compliment	del	nou	Estatut;

•	 l’impuls	en	el	reconeixement	professional	de	les	persones	immigrades	i	l’agilització	en	l’homologació	dels	
títols universitaris, i

•	 el	reforç	escolar	i	la	formació	en	llengua	catalana	durant	les	vacances	d’estiu	per	a	tots	els	alumnes	que	
arribin per reagrupament familiar, entre d’altres. 

Els principis bàsics del Pla són: ciutadania (estesa a totes les persones que viuen a Catalunya), transversali-
tat, coordinació de les administracions implicades, territorialitat, multidimensionalitat (origen, gènere i edat), 
equitat (coneixement de la societat, de la llengua catalana i del mercat laboral) i globalitat (les polítiques 
s’adrecen al conjunt de la ciutadania).

Paral·lelament als processos de fecunditat, nupcialitat i reagrupament, la població estrangera també fa 
ús d’altres procediments com ara l’adquisició de la nacionalitat espanyola,28 que reflecteixen la voluntat de 
permanència al país de destinació. L’accés a la nacionalitat espanyola s’identifica com una culminació del 
procés d’integració dels ciutadans estrangers que resideixen al territori. A més, aquesta dada és rellevant 
perquè estadísticament aquestes persones seran incloses al còmput de les persones de nacionalitat espa-
nyola, la qual cosa farà que la seva nacionalitat d’origen resti poc visible.

Al 2009, darrera dada disponible, s’han tramitat 19.566 concessions de nacionalitat de persones residents 
a Catalunya, un nombre lleugerament inferior a les adquisicions tramitades al 2008 (19.806) i que trenca 
la tendència positiva registrada els darrers anys. El nombre de nacionalitzacions s’ha més que triplicat en 
els sis anys de referència. 

GRÀFIC V-14.Evolució del nombre de concessions de nacionalitat espanyola a estrangers residents a Catalunya 
(2003-2009)

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí Estadístic d’Estrangeria i Immigració del MTIN.

Una de cada quatre concessions de nacionalitat de l’Estat espanyol és per a persones estrangeres residents 
a Catalunya (el 24,6% de les nacionalitzacions de tot l’Estat).

Només els nacionals de cinc països (Equador, Marroc, Perú, Colòmbia i Argentina) concentren el 73,3% 
de les adquisicions de nacionalitat. Pel que fa al gènere, s’observa que hi ha un cert equilibri entre els dos 
sexes, si bé hi ha una tendència per part de les dones a guanyar pes, atès que concentraven el 48,4% de 

	 28	•	 Per	a	l’adquisició	de	la	nacionalitat	per	residència	és	necessari	residir	a	Espanya	de	forma	legal,	continuada	i	immediatament	
anterior	a	la	petició	durant	un	termini	de	deu	anys	(regla	general),	cinc	(si	té	condició	de	refugiat),	dos	(nacionals	de	països	
iberoamericans,	d’Andorra,	de	Filipines,	de	Guinea	Equatorial,	de	Portugal	o	de	la	comunitat	sefardita)	o	un	any	(si	ha	nascut	
aquí,	o	és	casat	des	de	fa	un	any	amb	un	espanyol	o	una	espanyola,	o	ha	nascut	fora,	de	pare	o	mare	o	avi	o	àvia	espanyol	
d’origen,	entre	d’altres),	segons	els	casos.	Hi	ha	altres	opcions	per	a	l’adquisició	de	la	nacionalitat,	per	adopció,	per	opció	o	
per	carta	de	naturalesa.
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les nacionalitzacions al 2003 i al 2008 en concentren el 55,4%. Tot i això, al 2009 mostren un lleuger 
descens en el pes relatiu. El 69,0% (62,7% al 2008) dels casos responen a residències de dos anys, període 
necessari per a les sol·licituds dels nacionals de països iberoamericans, i l’11,0% a residències de deu anys. 
Altres xifres rellevants són el 8,8% de les concedides als nascuts a Espanya i el 10,3% de les obtingudes 
per matrimoni amb una persona espanyola.

TAULA V-4. Concessions de nacionalitat espanyola segons la nacionalitat d’origen i el sexe. Catalunya, 2006-2009
 2006 2007 2008 2009 Var. interanual 2008-2009
Equador 2.359 3.786 4.699 5.206 10,8%

Marroc 1.810 3.174 3.452 2.877 -16,7%

Perú 1.201 1.954 2.563 2.009 -21,6%

Colòmbia 1.640 2.029 2.464 3.004 21,9%

Argentina 749 1.221 1.263 1.212 -4,0%

Altres països 3.576 4.645 5.365 5.258 -2,0%

Total 11.335 16.809 19.806 19.566 -1,2%
% Dones s/total 51,2 52,7 55,4 55,2  

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí Estadístic d’Estrangeria i Immigració del MTIN.

Tanmateix, si la inserció laboral actua com a eix integrador en el cas de les persones immigrades adultes, 
l’escola és l’àmbit on els infants estrangers s’insereixen i s’integren en la societat catalana. Per aquest mo-
tiu, l’educació dels fills tindrà molta importància en la integració. 

Segons les dades del Departament d’Educació, el curs 2009-2010, dels 1.214.633 alumnes, 155.845 
eren de nacionalitat estrangera (el 12,8% del total enfront del 13,6% del 2008-2009), la majoria dels 
quals estaven inscrits en centres públics (130.792).29 L’evolució mostra que, tot i que es manté l’increment 
en el nombre d’alumnes d’origen estranger (822 més aquest curs), la tendència de creixement s’ha alentit 
una mica. En la distribució de l’alumnat estranger segons les nacionalitats, destaca el nombre d’alumnes 
d’Amèrica del Sud i del Magrib, que concentren entre les dues el 67,8% del total. 

TAULA V-5. Alumnat estranger segons la zona d’origen. Catalunya, curs 2005-2006 a curs 2009-2010

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Var. interanual 

curs 2008-2009 i 2009-2010
UE 6.916 7.973 19.646 21.029 20.879 -0,7%

Resta d’Europa 11.259 13.725 6.322 6.707 6.755 0,7%

Magrib 29.608 33.080 36.520 40.690 42.891 5,4%

Resta d’Àfrica 5.033 5.962 6.814 7.587 8.383 10,5%

Amèrica 49.482 55.907 63.000 66.130 63.261 -4,3%

Àsia i Oceania 7.863 9.067 10.515 12.880 13.676 6,2%

Total 110.161 125.714 142.817 155.023 155.845 0,5%

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Nota 1: a partir de l’1 de gener del 2007 es va fer efectiva l’adhesió a la UE de Romania i Bulgària i, per tant, l’alumnat d’aquestes 
nacionalitats, que tenien un pes significatiu al conjunt de nacionals de la resta d’Europa, s’inclouen a partir d’aleshores als de la UE. 
Aquest fet genera que, a nivell estadístic, es produeixi un “trencament” en les sèries de dades entre el curs 2006-2007 i el curs 
2007-2008.
Nota 2: les dades inclouen l’alumnat d’educació infantil, primària, especial, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de 
grau mitjà i superior.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament.

D’altra banda, un dels problemes més comuns per als estrangers és l’homologació dels títols formatius o el 
procés de reconeixement de la formació rebuda als països d’origen. Es tracta de procediments, llargs i costo-
sos, que moltes vegades desanimen les persones ja des de l’inici. Però és obvi que això tindrà efectes sobre 

	 29	•	 Per	a	més	informació,	vegeu	l’apartat	d’educació	en	aquest	mateix	capítol	V.	
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les possibles acreditacions de la formació assolida, acreditacions que no es podran presentar en processos 
de selecció laboral, entre d’altres. 

Enguany ha entrat en funcionament el Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU), que 
parteix d’una mesura proposada al Pacte nacional per a la immigració que pretén “fer aflorar els sectors de 
la població qualificada a través de l’agilització dels tràmits per a l’homologació de la formació, el reconeixe-
ment de l’experiència professional i la creació de mecanismes d’inserció laboral per als sectors qualificats”. 
El Servei es va posar en marxa el passat 26 d’abril de 2010 i des d’aleshores fins al tancament de l’any s’han 
atès 2.193 consultes. El nombre de persones nascudes a l’estranger ateses ha estat de 695, el 59,7% de 
les quals són originàries de set països: Colòmbia, Perú, Bolívia, Argentina, Equador, Veneçuela i el Marroc.30 
En una nota de premsa de la Generalitat del 28 de maig, un mes més tard de la posada en funcionament 
del SARU, s’indicava que el perfil de l’usuari era el següent: dona, de nacionalitat colombiana, de 30-34 
anys, que duu prop de tres anys aquí, que vol homologar el títol de ciències socials i jurídiques, a l’atur i 
en cerca de feina, que havia exercit professionalment la seva titulació en origen i que a Catalunya, quan ha 
estat ocupada, ha exercit en el sector dels serveis a les persones.

Els programes de retorn voluntari

Encara que hi ha un volum important de persones de nacionalitat estrangera que manifesten la seva voluntat 
de romandre al territori català, no es pot obviar que d’altres desitgen retornar als seus països d’origen, i més 
si es té en compte la conjuntura econòmica actual que dificulta la inserció laboral. Malgrat això, les xifres 
següents no fan referència a un gran volum de sortides. 

Per facilitar el retorn de les persones estrangeres al seus països d’origen, a partir del 2008 es va desen-
volupar el Programa de retorn voluntari de treballadors estrangers no comunitaris mitjançant l’abonament 
acumulat i anticipat de la prestació d’atur31 en dos terminis, el 40% en un primer pagament i el 60% restant 
als 30 dies de residir al país d’origen. Durant el període que va des de la seva entrada en vigor el novembre 
del 2008 fins al novembre del 2009, es van registrar 8.724 sol·licituds a tot l’Estat espanyol, de les quals 
1.432 corresponien a Catalunya, 1.857 a Madrid i 1.234 a la Comunitat Valenciana.32

Paral·lelament a aquest programa, n’hi ha d’altres que preveuen el retorn voluntari d’atenció social per a 
persones sense recursos econòmics i vulnerabilitat social. El Programa de retorn voluntari d’immigrants des 
de Catalunya (PreviCat) s’adreça a persones estrangeres immigrades residents a Catalunya que, perquè es 
troben en una situació de vulnerabilitat social i econòmica, volen retornar als seus països d’origen.33 

Al llarg del 2010 s’han acollit a aquest Programa 398 persones, principalment de Bolívia, Uruguai i Xile. 
Aquestes tres nacionalitats concentren el 63,3% de les persones retornades. El 54% dels retornats són 

	 30	•	 Colòmbia	(112),	Perú	(65),	Bolívia	(54),	Argentina	(53),	Equador	(49),	Veneçuela	(42)	i	Marroc	(40).
	 31	•	 Segons	el	Reial	decret	1800/2008,	de	3	de	novembre,	pel	qual	es	desenvolupa	el	Reial	decret	llei	4/2008,	de	19	de	setembre,	

sobre	l’abonament	acumulat	i	de	forma	anticipada	de	la	prestació	contributiva	per	atur	a	treballadors	estrangers	no	comuni-
taris	que	retornen	voluntàriament	als	seus	països	d’origen	(BOE	núm.	228,	de	20.09.2008,	i	BOE	núm.	272,	d’11.11.2008).	
Aquest	programa	s’adreça	a	nacionals	de	20	països	extracomunitaris	que	tenen	subscrit	un	conveni	bilateral	amb	Espanya	
en	matèria	de	Seguretat	Social	i	que	es	troben	en	situació	legal	d’atur	amb	dret	a	la	prestació	contributiva.	Les	persones	que	
s’acullen	a	aquest	programa	es	comprometen	a	retornar	al	seu	país	d’origen,	en	companyia	dels	familiars	reagrupats	que	no	
tenen	residència	independent,	i	a	no	retornar	a	Espanya	en	un	termini	de	tres	anys	per	residir	i/o	dur	a	terme	una	activitat	
lucrativa	o	professional.

	 32	•	 Segons	dades	publicades	a	la	nota	de	premsa	del	13	de	novembre	del	2009	de	la	Presidència	del	Govern	d’Espanya.	Segons	
els	mitjans	de	comunicació	(no	s’ha	trobat	nota	de	premsa	oficial),	al	període	entre	gener	i	octubre	de	2010	van	retornar	als	
seus	països	8.646	estrangers	a	tot	Espanya.	La	majoria,	6.500,	van	ser	treballadors	a	l’atur	que	van	fer	ús	del	programa	que	
permet	capitalitzar	el	subsidi	d’atur.	La	resta,	2.200	extracomunitaris,	van	retornar	als	seus	països	mitjançant	programes	de	
retorn	voluntari	social.	Tots	dos	programes	han	experimentat	un	descens	respecte	a	les	dades	del	2009	a	Espanya.

	 33	•	 Aquest	programa	està	cogestionat	per	la	Generalitat	de	Catalunya,	mitjançant	la	Secretaria	per	a	la	Immigració,	i	l’Organitza-
ció	Internacional	per	a	les	Migracions	(OIM),	i	preveu	un	ajut	que	comprèn	el	passatge	d’avió,	50	euros	d’ajut	de	butxaca	amb	
un	màxim	de	400	euros	per	persona	o	de	1.600	euros	per	unitat	familiar.	Per	poder	sol·licitar	aquest	servei	cal	que	s’acrediti	
una	estada	a	Espanya	de	sis	mesos,	estar	empadronat	i	trobar-se	en	una	situació	de	vulnerabilitat	social.	No	es	poden	acollir	
a	aquest	programa	els	estrangers	comunitaris	ni	els	nacionals	de	tercers	estats	que	disposin	de	targeta	de	residència	comu-
nitària	ni	els	que	disposin	de	doble	nacionalitat,	sent	una	d’aquestes	comunitària.	Tampoc	s’hi	poden	acollir	els	nacionals	del	
Marroc,	Algèria,	Tunísia,	ni	aquells	nacionals	de	països	on	hi	hagi	un	conflicte	armat.
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homes, segurament de la demarcació de Barcelona, des d’on han retornat el 82,2% dels beneficiaris. La 
distribució segons la composició familiar indica que, en 103 dels casos, es tracta d’una persona sola, mentre 
que en els 99 casos restants són famílies de dues o més persones. 

Al 2009, es van acollir al Pla de retorn social, PreviCat, 361 persones a Catalunya. El 54,8% de les persones 
acollides al programa pertanyen a tres països: Bolívia (91), Xile (54) i Uruguai (53).

2 • SALUT

En aquesta edició de la MSEL, el capítol de salut fa un resum del context sociosanitari mundial, europeu i 
català, de l’estat de salut de la població de Catalunya i del funcionament del seu sistema sanitari des de la 
perspectiva que determina un moment històric marcat per la crisi financera internacional i els efectes que 
té en l’àmbit sociosanitari. El primer bloc («Context») es fa ressò dels debats a l’entorn del finançament 
del sistemes sanitaris i de les propostes per incrementar els nivells d’eficiència. Al mateix temps, recull els 
posicionaments que més enllà de les visions tradicionals i medicalitzades del cos plantegen una perspectiva 
holística de la salut i els seus determinants en tant que condició necessària per atenuar la càrrega de mor-
biditat i, en definitiva, millorar el rendiment de les inversions sociosanitàries.

Aquest emmarcament orienta a grans trets la selecció temàtica i el tamís analític del segon i el tercer bloc 
(«La salut a Catalunya» i «El sistema sanitari a Catalunya»), encara que també s’hagi optat per comentar 
l’evolució de determinats aspectes complementaris apareguts en edicions anteriors de la MSEL. L’envelli-
ment demogràfic, la cronificació de les malalties, les causes evitables de mort i els estils de vida de les 
persones, d’una banda, i, de l’altra, la disponibilitat de recursos sanitaris, l’accés a l’assistència sanitària i 
l’adaptació del model a les necessitats canviants, representen alguns del reptes del sistema sanitari català 
en el seu afany de millora i garantia de la sostenibilitat, tant des del punt de vista de l’equitat com del fi-
nançament. 

Finalment, el quart i el cinquè bloc («La despesa sanitària» i «Normativa i iniciatives públiques») tracten de 
l’estructura i l’evolució recent de la despesa sanitària a Catalunya, tant pública com privada, i del desenvo-
lupament de normes, plans i programes sanitaris a escala europea, estatal i catalana.

2.1 • CONTEXT

2.1.1 • CONTEXT MUNDIAL

Els debats a l’entorn del finançament dels sistemes de salut renoven el seu interès enmig d’un context mun-
dial caracteritzat per la crisi financera i l’increment de la despesa sanitària. Mentre que entre el 20 i el 40% 
dels costos sanitaris totals es perden a causa de la ineficiència i el malbaratament dels recursos,34 el preu 
dels nous tractaments (medicaments, procediments i tecnologies), l’envelliment demogràfic i l’increment de 
les malalties cròniques pressionen els governs per buscar fonts alternatives de finançament. 

Tal com ha succeït en anteriors contextos de crisi econòmica, la figura del “copagament” emergeix amb 
força enmig d’aquest escenari. L’Informe 2010 sobre la salut en el món de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS)35 descriu els pagaments directes com la forma menys equitativa de finançament i adverteix dels 
efectes secundaris no desitjats que se’n poden derivar: dissuadir les persones amb menys recursos d’utilit-
zar els serveis d’assistència sanitària i fomentar, en canvi, l’autotractament i l’automedicació inadequades, 
entre altres coses. El consell que s’ofereix en l’Informe és que cal buscar opcions que millorin la recaptació 
de fons i l’eficiència. 

	 34	•	 OMS	(2010).	Informe sobre la salud en el mundo 2010. Financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura 
universal.	Ginebra.	Disponible	a:	http://www.who.int/whr/2010/es/index.html.	

	 35	•	 Ibídem,	34	(OMS,	2010).
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Pel que fa a la recaptació de fons, l’OMS urgeix en primer lloc a augmentar l’eficiència, particularment en 
aquells països amb un sector informal gran en què l’evasió fiscal representa un problema. En segon lloc, 
planteja la necessitat de restablir les prioritats en els pressupostos dels estats en funció de l’estructura 
demogràfica i els patrons de morbiditat de la població. I, en tercer lloc, formula una sèrie de propostes per 
diversificar les fonts de finançament dels sistemes sanitaris, com ara introduir o incrementar els “impostos 
solidaris” sobre les transaccions monetàries o els bitllets aeris, incrementar els “impostos de luxe” sobre 
productes nocius per a la salut (tabac, alcohol, begudes ensucrades, menjar amb greixos trans,36 etc.), i 
establir mecanismes per a la realització d’aportacions voluntàries a través dels telèfons mòbils o determinats 
serveis i productes turístics.

Quant a la millora de l’eficiència en l’assistència sanitària, l’OMS advoca per adoptar una postura més 
estratègica o “activa” basada en la compilació i interpretació de la informació disponible sobre l’oferta de 
proveïdors i serveis, sobre les necessitats sanitàries de la població, i sobre la relació entre els costos dels 
serveis, la qualitat i l’impacte que tenen. També proposa vincular els pagaments del personal sanitari al seu 
rendiment, i establir una combinació òptima entre la promoció, la prevenció, el tractament i la rehabilitació.

L’OMS elabora una diagnosi detallada dels àmbits més rellevants de la ineficiència en l’assistència sanitària 
mundial que, com es veurà en el subapartat 2.1.3, recull una part de les preocupacions a l’entorn del fun-
cionament del sistema sanitari català:

a) Medicaments: infrautilització dels genèrics, imports més elevats que els preus internacionals de referèn-
cia, medicaments de baixa qualitat o falsificats, i prescripció i consum inapropiats.

b) Productes i serveis sanitaris: contractació o adquisició innecessària (pressions del mercat) i ús excessiu 
per evitar querelles (“medicina defensiva”).

c) Personal sanitari: contractació inapropiada, formació no adequada, personal desmotivat (salari insufici-
ent), supervisió deficitària, resistències al canvi per part del col·lectiu mèdic, etc.

d) Serveis hospitalaris: admissions i durada inadequades de les estades, desconeixement de les pràctiques 
més eficients, manca d’alternatives terapèutiques i d’incentius per a l’alta.

e) Infraestructures hospitalàries: mida inadequada de les instal·lacions (per excés o insuficiència), desajus-
tament en l’assignació de recursos de gestió, distribució territorial incorrecta, etc.

f) Assistència sanitària: errors per negligències mèdiques i qualitat assistencial insuficient (higiene de 
mans incorrecta, diagnosi no precisa, manca de protocols i llistes de verificació, etc.).

g) Malbaratament i corrupció: manca de transparència, mecanismes deficients de justificació, guies poc 
clares sobre assignació de recursos, i adquisició inadequada d’insummes.

h) Avaluació: no existeix una regla general sobre quines intervencions són més eficaces i rentables i igualità-
ries (i. e. el valor social d’una intervenció sanitària com les cures pal·liatives pot variar respecte del valor 
dels beneficis sociosanitaris que produeix).

L’OMS considera que les variacions entre països pel que fa al finançament públic de l’assistència sanitària 
no depenen del nivell de riquesa sinó sobretot del compromís dels governs amb la salut de les persones. Així, 
vint-i-dos països d’ingressos baixos de tot el món van destinar més del 10% de la despesa pública a la salut 
l’any 2007, mentre que onze països d’ingressos alts hi van assignar menys del 10%. 

	 36	•	 Els	 àcids	grassos	 trans	 són	un	 tipus	d’àcid	gras	 insaturat	que	es	 troba	principalment	 en	aliments	 industrialitzats	 com	 la	
margarina	o	els	pastissos.	Els	àcids	grassos	trans	es	formen	en	el	procés	d’hidrogeneració	parcial	que	es	realitza	sobre	els	
greixos	vegetals	a	fi	de	promoure	la	frescor,	la	textura	i	l’estabilitat	dels	aliments.	Els	àcids	grassos	—presents	a	nivells	salu-
dables	en	la	llet	i	la	carn	de	remugants—	incrementen	la	concentració	de	lipoproteïnes	de	baixa	densitat	en	la	sang	alhora	
que	disminueixen	les	d’alta	densitat.	Aquesta	variació	provoca	un	risc	més	elevat	de	patir	malalties	cardiovasculars	com	ara	
la	hipertensió	arterial,	l’osteosclerosi	o	l’infart	agut	de	miocardi.



395

CONDICIONS DE VIDA

Estats Units és l’únic país desenvolupat del món que no disposa d’un sistema sanitari de cobertura uni-
versal.37 La ineficiència del sistema per atendre la població en conjunt es manifesta a través d’una sèrie 
d’indicadors de l’OMS relacionats amb l’esperança de vida, la mortalitat materna en el part, la mortalitat 
infantil i la disponibilitat de recursos sanitaris (metges i llits hospitalaris per persona), entre altres coses. La 
constatació d’una despesa més elevada i, al mateix temps, d’uns resultats pitjors que a la resta de països 
desenvolupats va portar diversos estats nord-americans, com Massachusetts i Vermont, a ampliar l’extensió 
de la cobertura sanitària a partir de l’any 2007. 

Més recentment, el 21 de març de 2010, la Càmera de Representants va aprovar per 219 vots a favor i 212 
en contra la reforma sanitària impulsada per l’Administració Obama. Un dels components de la reforma, que 
té per objectiu ampliar la cobertura mèdica a tota la ciutadania nord-americana, és la creació d’una assegu-
rança opcional per a aquelles persones que no tinguin la possibilitat d’accedir a una assegurança privada. 
La reforma també beneficiarà aquelles persones que ja tenien contractada una assegurança en la mesura 
que pretén combatre algunes pràctiques de les companyies com ara negar el tractament a les persones amb 
malalties greus o canviar les condicions de la cobertura a les persones que perden la feina.

2.1.2 • CONTEXT EUROPEU

Tal com es comentava en les MSEL del 2008 i el 2009,38 els factors actualment més importants en la de-
terminació de l’estat de salut de la població són les condicions socioeconòmiques i els estils de vida de les 
persones, més que no pas el sistema sanitari stricto sensu. En aquest sentit, l’any 2010 va destacar a escala 
europea pel desenvolupament d’un conjunt d’actuacions de prevenció i promoció previstes en el segon Pro-
grama de salut pública (2008-2013): la Recomanació de la CE relativa a la recerca «Una dieta sana per a 
una vida sana», el Dictamen del Comitè de les Regions sobre la «Solidaritat en matèria de salut: reducció de 
les desigualtats en salut a la UE», el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la lluita contra 
el càncer, i l’estudi de l’Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques de Salut sobre la salut els països de la 
UE, totes esbossades en l’apartat 2.5. «Normativa i iniciatives públiques».

L’interès per la prevenció de les malalties i la promoció dels hàbits saludables no és pas nou. L’any 1974 el 
Govern del Canadà va elaborar l’Informe Lalonde,39 en què es proposava ampliar la mirada en qüestions de 
salut des d’un concepte centrat en la cura de les malalties a un altre d’holístic (el “camp de la salut”) que 
englobaria a) la recerca en biologia humana, b) l’evitació dels riscos ambientals, c) la promoció dels estils de 
vida saludables i d) l’organització de l’assistència sanitària. S’institucionalitzava així una nova perspectiva 
sobre la salut que posa l’accent en les limitacions del model tradicional i, en canvi, emfasitza la rellevància 
de la prevenció, la promoció i la innovació en tant que estratègies per reduir la morbiditat evitable i, en de-
finitiva, incrementar el nivell d’eficiència de les inversions sociosanitàries. 

Amb aquesta perspectiva en ment, l’any 2010 també destaca per l’elaboració de tres Eurobaròmetres sobre 
problemes evitables de salut: el primer, relacionat amb la seguretat dels pacients i la qualitat de l’assistèn-
cia sanitària40 (els “errors per negligències mèdiques” i la “qualitat assistencial insuficient” de què parla 
l’Informe 2010 sobre la salut en el món de l’OMS), i els altres dos sobre el consum d’alcohol41 i tabac42 
(riscos evitables “autoimposats” en paraules de l’Informe Lalonde). A continuació s’expliquen els resultats 

	 37	•	 Ministeri	de	Treball	i	Immigració	(gener	del	2007).	«Actualidad	de	la	reforma	sanitaria	en	los	Estados	Unidos»,	a	Actualidad 
Internacional Sociolaboral,	núm.	99.	Disponible	a:	http://www.mtin.es/es/mundo/Revista/Revista99/62.pdf.	

	 38	•	 Vegeu	l’apartat	de	context	a	CTESC	(2009).	Memòria socioeconòmica i laboral 2008.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya,	i	
a	CTESC	(2010).	Memòria socioeconòmica i laboral 2009.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.	Disponibles	a:	http://www.
ctesc.cat/msil/index.html.	

	 39	•	 Lalonde,	M.	(1981).	A New Perspective on the Health of Canadians. A working document.	Ministeri	de	Salut	i	Benestar.	Dis-
ponible	a:	http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/hpb-dgps/pdf/pubs/1974-lalonde/lalonde-eng.pdf.	

	 40	•	 Comissió	Europea	 (abril	2010).	Patient safety and quality of healthcare.	Special	Eurobarometer	327.	Disponible	a:	http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_327_en.pdf.	

	 41	•	 Comissió	 Europea	 (abril	 2010).	 EU citizens’ attitudes towards alcohol.	 Special	 Eurobarometer	 331.	 Disponible	 a:	 http://
ec.europa.eu/health/alcohol/docs/ebs_331_en.pdf.	

	 42	•	 Comissió	Europea	(maig	2010).	Tobacco.	Special	Eurobarometer	332.	Disponible	a:	http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/
ebs332_en.pdf.	
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més rellevants dels dos primers, atès que a la MSEL 2009 ja es va fer referència als hàbits de tabaquisme 
de la població europea.43

Quant a la seguretat dels pacients i la qualitat de l’assistència sanitària, es pot destacar que a la UE el 
8-12% de les persones hospitalitzades pateixen infeccions i altres problemes nosocomials, i que només les 
infeccions causen anualment a l’entorn de 37.000 morts evitables. A causa d’això, la Comissió Europea (CE) 
va adoptar una recomanació sobre la seguretat dels pacients44 en la qual es fa referència a la importància de 
reportar sistemàticament aquest tipus d’esdeveniments, de formar els professionals en qüestions de segure-
tat, d’incrementar la consciència ciutadana, i de desenvolupar i implementar mesures estandarditzades per 
prevenir i reduir la incidència d’aquest tipus de problemes. 

D’acord amb l’Eurobaròmetre, gairebé la meitat de les persones entrevistades considera que podria patir algun 
esdeveniment advers en el moment de rebre l’assistència sanitària. Espanya és en aquest sentit un dels quatre 
estats membres amb una percepció més positiva, atès que només una tercera part de la població considera 
aquest risc o possibilitat. També se’n pot destacar, d’una banda, que les infeccions hospitalàries i les diagnosis 
incorrectes, realitzades amb retard o no realitzades, són els esdeveniments adversos més freqüentment anticipats 
per la població europea i, de l’altra, que la formació del personal sanitari, els tractaments eficaços i el fet que no 
hi hagi llistes d’espera són les tres coses considerades com a més importants en termes de qualitat assistencial.

Quant al segon Eurobaròmetre, es pot mencionar que Europa és la regió que enregistra el consum d’alcohol 
per càpita més elevat del món, que a l’alcohol se li atribueix una càrrega de morbiditat del 12% amb gairebé 
200.000 defuncions anuals (representa el tercer factor de risc de mort) i que els problemes associats al seu 
consum li suposen cada any a la UE un cost econòmic de 125 bilions d’euros. Davant d’aquesta situació, la UE 
va dissenyar l’any 2006 una estratègia45 orientada a reduir l’impacte negatiu de l’alcohol sobre la població no-
nada, infantil i juvenil, a conscienciar la població dels riscos associats a l’alcohol, a reduir la sinistralitat laboral 
i en carretera relacionada amb el seu consum, i a crear una base de dades comuna sobre aquestes qüestions. 

Els resultats de l’Eurobaròmetre aprofundeixen en la dimensió del problema: a diferència del tabac, la 
prevalença del consum anual i mensual d’alcohol no ha variat significativament en els últims cinc anys. Al 
mateix temps, es constata una predisposició elevada de la població jove de 15 a 24 anys d’edat a beure 
intensivament i, per tant, un risc elevat d’exposició a les borratxeres i a les seves conseqüències negatives. 
Espanya és un dels països de la UE en què aquest fenomen extrem té lloc amb més freqüència, encara que 
segons l’Eurobaròmetre la situació ha millorat respecte de l’any 2006. 

Pel que fa a la percepció del risc, la major part de la població europea reconeix els efectes negatius de l’al-
cohol sobre la salut i en l’àmbit social, encara que només el 67% ho relaciona amb el risc de partir càncer. 
Finalment, poc més de la meitat de les persones entrevistades (el 53%) considera que els individus són els 
primers responsables per protegir-se a si mateixos de l’alcohol, però la gran majoria estaria a favor de deter-
minades polítiques públiques com ara els controls d’alcoholèmia en carretera (el 83%), la prohibició de la 
venda a menors de 18 anys (el 89%) o els advertiments sanitaris en la publicitat (el 82%).

2.1.3 • CONTEXT CATALÀ

A banda de l’aprovació del Pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària i del Pla integral d’atenció 
a les persones amb trastorn mental i addiccions (esbossats en l’apartat 2.5. «Normativa i iniciatives públi-
ques»), l’any 2010 es caracteritza pels debats que van generar els problemes de finançament i els dèficits 
d’eficiència del sistema sanitari, amplificats enmig d’un context de crisi financera i econòmica. En aquest 

	 43	•	 Es	calcula	que	a	Europa,	on	tres	de	cada	deu	persones	de	15	anys	d’edat	i	més	fumen	tabac,	el	15%	de	les	morts	estan	re-
lacionades	amb	el	consum	d’aquest	producte.	Vegeu	el	capítol	V.2.	sobre	«Salut»	a	CTESC	(2010).	Memòria socioeconòmica 
i laboral de Catalunya 2009.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya,	o	bé	l’Eurobaròmetre	253	a:	http://ec.europa.eu/health/
eurobarometers/index_en.htm.

	 44	•	 Consell	de	la	Unió	Europea	(9	de	juny	de	2009).	«Council	Recommendations	on	patient	safety,	including	the	prevention	and	
control	of	healthcare	associated	infections»,	a	Official Journal of the European Union	(2009/C	151/01).	Disponible	a:	http://
ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_en.pdf.	

	 45	•	 COM	(2006)	625	final.	«Una	estrategia	de	la	Unión	Europea	para	ayudar	a	los	Estados	miembros	a	reducir	los	daños	relaci-
onados	con	el	alcohol».	Disponible	a:	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0625:FIN:ES:PDF.	
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sentit, el mes de juliol es va presentar oficialment el segon document elaborat pel Grup de Treball per a la 
Racionalització i el Finançament de la Despesa Sanitària, conegut com a “Informe Vilardell”,46 sobre la sos-
tenibilitat del model sanitari català i la millora de la qualitat assistencial pública, universal i bàsica.

D’entrada, el document sosté que la despesa en salut hauria de créixer un mínim del 7-8% anual en termes 
reals durant deu anys per tal d’equiparar el nivell de prestacions de Catalunya al d’altres països europeus 
amb una renda per càpita similar.47 Com que el marc actual de finançament no és compatible amb aquest 
escenari de creixement pressupostari, els autors del document proposen un conjunt de mesures alternatives 
relacionades amb la viabilitat financera de la sanitat, l’increment de l’eficiència en la gestió del sistema de 
salut i la definició del model sanitari català del futur.48

Pel que fa a la viabilitat financera, el document destaca amb un ampli grau de consens la importància d’in-
crementar els ingressos i racionalitzar la despesa. Concretament, s’hi proposa revisar l’IVA i l’IBI sanitaris, 
incrementar els impostos finalistes i els indirectes sobre el tabac i l’alcohol, i que les mútues i asseguradores 
assumeixin més responsabilitats, entre altres coses. De la mateixa manera, el document planteja la revisió 
de la “responsabilitat financera directa de la ciutadania (copagaments, preus públics i taxes)” en funció 
de la renda i el patrimoni, tot i que alguns membres del Grup són contraris a traslladar les ineficiències del 
sistema a la ciutadania i adverteixen que “la mesura suposa un trencament del model universal” i que “els 
ingressos que s’obtindrien no serien gaire significatius”.49

Quant a la millora de l’eficiència en la gestió del sistema, el document identifica diverses àrees d’actuació 
relacionades amb aquest objectiu (la prestació farmacèutica, els recursos humans, els sistemes d’informa-
ció, els centres sanitaris, i els nivells i dispositius assistencials). També proposa actualitzar la cartera de 
serveis a partir de criteris d’evidència sobre el cost-efectivitat de les prestacions, que la nova Agència d’In-
formació, Avaluació i Qualitat (AIAQ) —creada per Acord de Govern de 15 de juny de 2010— esdevingui 
un instrument integrador de la informació, així com vertebrador i cohesionador del sistema de salut,50 i que 
es redefineixi el rol dels professionals sanitaris (i. e. formació, selecció, ocupació, remuneració, motivació, i 
valoració social), i la seva vinculació amb la resta d’agents.

En relació amb el model sanitari, el document insisteix en la necessitat de modernitzar el sistema a través de 
l’adaptació de les estructures a les necessitats territorials, de l’augment de les activitats de prevenció i de la 
potenciació de l’R+D+I. En aquest sentit, s’elaboren propostes de caràcter transversal que afecten els cen-
tres proveïdors, l’Administració, el sector industrial i les persones usuàries i que tenen a veure, entre altres 
coses, amb l’establiment d’aliances estratègies entre proveïdors, amb la cooperació, coordinació i integració 
dels serveis de salut i d’atenció social, amb el suport preferent a la recerca en l’àmbit de l’atenció primària, 
els estils de vida i el continu assistencial; amb la responsabilització sociosanitària de la ciutadania (protec-
ció, prevenció i promoció), i amb el desenvolupament de la cultura de l’avaluació dins el sistema sanitari, tal 
com es proposa en l’Informe 2010 sobre la salut en el món de l’OMS. Finalment, el document també repre-
senta la sanitat com un sector productiu de l’economia amb externalitats positives de caràcter econòmic,51 
social i polític, i anima a identificar i avaluar la seva contribució en forma de capital social i benestar.

	 46	•	 Grup	de	Treball	per	a	la	Racionalització	i	el	Finançament	de	la	Despesa	Sanitària	(març	2010).	«Segon	document	marc	del	
Grup	de	Treball	per	a	la	Racionalització	i	el	Finançament	de	la	Despesa	Sanitària».	Disponible	a:	http://www.gencat.cat/salut/
depsalut/html/ca/premsa/racionalitzacio2.pdf.	 Les	 persones	 expertes	 que	 han	 participat	 en	 l’elaboració	 d’aquest	 informe	
són	Miquel	Vilardell	(president),	Anna	Cabré,	Julián	García	Vargas,	Eduardo	Jaurrieta,	Joan	Ramon	Laporte,	Guillem	López	
Casasnovas,	Santiago	Marimón,	Gabriel	Masfurroll,	Jordi	Mercader,	Vicenç	Navarro,	Adolf	Todó,	Josep	Maria	Via	i	Joan	Viñas.

	 47	•	 En	el	cas	concret	de	Catalunya,	el	PIB	per	càpita	se	situa	en	el	117%	de	la	mitjana	de	la	UE-15,	mentre	que	la	despesa	
pública	sanitària	representa	només	el	79,7%	d’aquesta	mitjana	(vegeu	Vicenç	Navarro	[27.01.2011).	«Los	recortes	del	gasto	
sanitario»,	a	Público).	De	la	mateixa	manera,	Catalunya	destina	1.677	euros	estandarditzats	per	habitant	a	sanitat	pública,	
molt	menys	que	els	2.103	euros	estandarditzats	de	la	mitjana	de	la	UE-15	(els	euros	estandarditzats	permeten	comparar	la	
capacitat	de	compra	en	diversos	països	amb	nivells	de	vida	diferents).

	 48	•	 Vegeu	«El	Grup	de	treball	per	a	la	racionalització	i	el	finançament	de	la	despesa	sanitària	lliura	al	Govern	el	seu	segon	infor-
me»,	al	lloc	web	del	Departament	de	Salut:	http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/premsa/doc34118.html.	

	 49	•	 Ibídem,	46	(Grup	de	Treball...,	2010:	14).
	 50	•	 Per	a	més	informació,	vegeu:	http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/html/ca/Du8/index.html.
	 51	•	 Vegeu,	en	aquest	sentit,	Autors	diversos	(octubre	de	2010).	«La	Salut	com	a	sector	econòmic	de	Catalunya.	Anàlisi	de	la	

despesa	en	Salut	i	les	seves	interrelacions	amb	la	resta	de	sectors	productius	de	Catalunya».	Fulls Econòmics del Sistema 
Sanitari.	Barcelona:	Departament	de	Salut	i	Servei	Català	de	la	Salut.	Disponible	a:	http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/
publicacions/econo_sanitaria/informes/informe_10_cat.pdf.	
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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’esperança de vida (EV) en néixer a 
Catalunya l’any 2008 va ser de 78,7 anys per als homes, de 84,6 per a les dones i de 81,7 per a tots dos 
sexes. Aquestes xifres van ser lleugerament superiors a les de l’any 2007 i mantenen una línia de continuïtat 
amb la tendència alcista iniciada fa dècades. L’EV s’ha incrementat 4,5 anys en els darrers vint-i-cinc anys 
en tots dos sexes,52 però les dones viuen amb més problemes de salut al llarg de la seva vida que els homes.

L’augment progressiu en l’EV no significa necessàriament un estat de salut millor, ans tot el contrari: les 
persones poden patir malalties cròniques i trastorns mentals que no ocasionen la mort de manera immedi-
ata però que erosionen la qualitat de vida durant anys i repercuteixen sobre el sistema sanitari, encara que 
menys del que s’havia pressuposat fins ara.53 Per aquest motiu, l’EV perd valor com a indicador sociosanitari 
i es fa necessari introduir noves estimacions que combinin mesures sobre mortalitat i morbiditat.54 Segons 
dades del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat,55 l’esperança de vida lliure d’incapacitat (EVLI) 
en néixer va millorar a Catalunya entre els anys 2000 i 2007 en passar de 70,7 anys a 74,3, alhora que 
l’expectativa d’incapacitat (EI) es reduïa de 8,4 anys a 7,3. Tot i incrementar-se en termes demogràfics, la 
incapacitat és una condició proporcionalment minvant en la biografia de les persones com a conseqüència 
de les millores en els medicaments, les tecnologies i els tractaments sociosanitaris.

Aquests canvis, però, adquireixen un significat diferent quan entra en joc la percepció que tenen les perso-
nes sobre el seu estat de salut. En aquest sentit, es constata que l’esperança de vida amb bona salut sub-
jectiva (EVBS) es va reduir a Catalunya de 56 a 55,2 anys entre el 2000 i el 2007, alhora que l’expectativa 
d’anys amb mala salut subjectiva (MS) s’incrementava de 23,9 a 26,4 anys al llarg d’aquest mateix període. 
Aquestes variacions podrien estar relacionades amb l’existència de canvis en els criteris de valoració del ben-
estar personal, tal com succeeix amb el sistema sanitari i les expectatives sobre l’assistència sociosanitària.

2.2.2 • MORTALITAT

La mortalitat és un indicador invers a l’EV molt útil per avaluar l’estat de salut de la població, la vigilància 
epidemiològica i la planificació sanitària a causa de l’exhaustivitat de les fonts en què es basa i l’objectivitat 
del fenomen que recull. L’any 2009 es van produir a Catalunya 59.474 defuncions de persones residents56 
(60.617 l’any anterior), les quals equivalen a una taxa bruta de 8,1 defuncions per 1.000 habitants (8,3 en 
els homes i 8 en les dones). Les taxes estandarditzades de mortalitat segons la població de Catalunya del 
cens del 1991 experimenten una tendència descendent. 

Al mateix temps, es pot destacar que, tal com succeeix en els països del seu entorn socioeconòmic, la 
major part de les morts a Catalunya es produeixen com a conseqüència de malalties no transmissibles. Les 
malalties del sistema circulatori i els tumors són les dues primeres causes de mort a Catalunya, seguides 
per les malalties del sistema respiratori, però en els darrers deu anys s’observa una tendència creixent de 

	 52	•	 Vegeu	Departament	de	Salut	(2010a).	Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2008.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya,	i	edi-
cions	2009	i	2008	amb	dades	dels	anys	2007	i	2006,	respectivament.	Disponibles	a:	http://www.gencat.cat/salut/depsalut/
html/ca/dir1932/index.html.	

	 53	•	 Vegeu	Puig,	J.;	Casado,	D.;	Puig,	R.	(2007).	Impacte de l’envelliment sobre les necessitats de finançament sanitari a Catalu-
nya fins l’any 2030.	Barcelona:	Departament	d’Economia	i	Finances.	Els	models	de	“primera	generació”	de	projecció	de	la	
despesa	sanitària	pressuposen	que	el	perfil	de	despesa	per	edats	roman	constant,	mentre	que	els	de	“segona	generació”,	o	
ajustats	per	“time to death”,	tenen	en	compte	que	la	despesa	sanitària	es	concentra	en	el	darrer	any	de	vida	de	les	persones.	
D’aquesta	manera,	el	perfil	de	despesa	de	les	persones	decreix	al	llarg	de	l’horitzó	de	projecció.

	 54	•	 Vegeu	el	requadre	3	“L’esperança	de	vida	lliure	de	discapacitat	i	l’esperança	de	vida	ajustada	per	qualitat”,	en	el	capítol	V.2.	
sobre	«Salut»,	a	CTESC	(2009).	Memòria socioeconòmica i laboral 2008.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya,	per	a	més	in-
formació	sobre	els	avantatges	comparatius	i	les	limitacions	dels	diferents	indicadors	d’esperança	de	vida	lliure	de	discapacitat	
(EVLD)	i	esperança	de	vida	ajustada	per	qualitat	(EVAQ).	Disponible	a:	http://www.ctesc.cat/msil/index.html.	

	 55	•	 Ministeri	de	Sanitat	i	Política	Social	(2009).	Indicadores de salud 2009. Evolución de los indicadores del estado de salud en 
España y su magnitud en el contexto de la Unión Europea.	Madrid.

	 56	•	 Vegeu	el	capítol	V.1.	sobre	«Dinàmica	demogràfica»	per	a	informació	detallada	sobre	mortalitat.
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la mortalitat causada per les malalties del sistema nerviós, les malalties hipertensives i la “resta de causes 
externes”.57 La grip i la pneumònia —considerades com a malalties respiratòries en lloc de transmissibles— 
també es troben entre les primeres causes de mort a la majoria dels països desenvolupats, particularment 
en la gent gran. L’any 2007, Catalunya va enregistrar la taxa de mortalitat per grip i pneumònia ajustada per 
edat més baixa de tot l’Estat, amb 6,4 defuncions per 100.000 habitants.58

Pel que fa a la mortalitat evitable, es calcula que l’any 2008 es van produir 8.348 morts innecessàriament 
prematures i sanitàriament evitables (5.456 homes i 2.892 dones), que representaven el 14,1% del conjunt 
de les defuncions d’aquell any. La mortalitat evitable entre la població d’1 a 70 anys d’edat de Catalunya va 
suposar una pèrdua potencial de vida de 178.077 anys, 4.503 menys que el 2007.

Les causes evitables que van produir una pèrdua global d’anys més gran van ser, en els homes, els tumors de 
pulmó, seguits de les malalties isquèmiques del cor (les quals, com a la resta dels països mediterranis, ten-
deixen a créixer), els accidents de trànsit i els suïcidis; i, en les dones, el tumor de mama, seguit del tumor 
de pulmó, les malalties del sistema nerviós i els sentits, i el tumor de budell gros. En canvi, les causes que 
van provocar una pèrdua mitjana d’anys més elevada a les persones que les van patir foren, en els homes, 
els accidents de trànsit (32,3 anys), els enverinaments (30,4 anys), la sida (26,1 anys) i els suïcidis (24,3 
anys); i, en les dones, els enverinaments (30,5 anys), la sida (29,2 anys), els accidents de trànsit (28,9 
anys) i els suïcidis (22 anys).

Cal destacar que des de l’any 1999 la mortalitat evitable ha anant disminuint, si bé les causes susceptibles 
d’intervenció a través de les polítiques de salut pública intersectorials (tumor maligne de pulmó, “resta de 
causes externes”, suïcidis, accidents de vehicles de motor, malaltia alcohòlica del fetge, sida i infecció VIH, 
i homicidis) han mostrat un descens menys pronunciat que les causes més susceptibles d’intervenció a tra-
vés dels serveis d’assistència sanitària (malaltia isquèmica del cor, tumors malignes —llevat del de pulmó—, 
malaltia cerebrovascular, hipertensió arterial, causes perinatals, etc.).59

2.2.3 • MORBIDITAT

A diferència de la mortalitat, l’estimació de les tendències en el cas de la morbiditat està molt influenciada 
per la naturalesa i diversitat dels sistemes de recollida de dades: la informació subministrada per les altes 
hospitalàries està sotmesa a la variabilitat dels recursos sanitaris, les pràctiques mèdiques i la dotació tec-
nològica, tant des del punt de vista temporal com espacial; els registres de base poblacional poden no estar 
implementats en tots els territoris; algunes xifres provenen de sistemes de notificació aliens al sistema sani-
tari (com les que recullen la sinistralitat a la xarxa viària); i l’elevada sensibilitat del sistema de notificació 
de les malalties de declaració obligatòria (MDO) pot generar falsos positius.60 

Tanmateix, el monitoratge dels patrons epidemiològics, així com de la seva relació amb les característiques 
demogràfiques de la població, els estils de vida i les desigualtats socioeconòmiques, permet informar la 
política sanitària de cara a l’establiment de les prioritats d’actuació, tal com s’ha fet en el Pla d’innovació 
d’atenció primària i salut comunitària. El Pla preveu la promoció d’hàbits saludables, el desenvolupament 
de campanyes de prevenció de malalties, i el foment dels processos d’autocura i maneig de determinades 
patologies cròniques amb la finalitat de desmedicalitzar la societat, tal com ho van fer, per la seva banda, 
l’Informe Lalonde de 1974, l’Informe 2008 sobre la salut en el món de l’OMS i la Llei de salut pública de 
Catalunya de 2009, per posar-ne només alguns exemples.

	 57	•	 Ibídem,	52	(Departament	de	Salut,	2010a).	Les	causes	de	mort	es	corresponen	amb	les	vint	grans	categories	de	malalties	de	
la	desena	revisió	de	la	Classificació	internacional	de	malalties	(CIM-10).

	 58	•	 Ibídem,	55	(Ministeri	de	Sanitat	i	Política	social,	2009).
	 59	•	 Ibídem,	52	(Departament	de	Salut,	2010a).	
	 60	•	 Ibídem,	55	(Ministeri	de	Sanitat	i	Política	social,	2009).	Vegeu	apartat	I.3.	sobre	«Morbiditat».	
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2.2.3.1 • Percepció subjectiva de l’estat de salut

La idea que les persones tenen de la seva salut és una mesura freqüentment utilitzada per complementar 
la informació aportada per la mortalitat, atès que es correlaciona estretament amb determinats perfils de 
salut contrastada i té un caràcter predictor de la morbiditat i la mortalitat. Segons l’Enquesta europea de 
salut a Espanya 2009 (EES09),61 el 74,2% de la població de Catalunya de 16 anys i més va valorar com a 
bo (el 50%) o molt bo (el 24,2%) el seu estat de salut durant els dotze mesos anteriors a la realització de 
l’estudi. Alhora, el 8,2% de les persones enquestades van considerar que era dolent (el 5,6%) o molt dolent 
(el 2,5%).62 Aquestes xifres situen Catalunya per sobre de la mitjana espanyola, en què el 70,9% de la po-
blació considerava que el seu estat de salut era bo o molt bo, i el 8,9% dolent o molt dolent, de la mateixa 
manera que el conjunt de l’Estat se situava en una posició intermèdia dins el context geogràfic de la UE.63 

Les dones consideren que tenen un estat de salut pitjor que els homes, atès que el 70,3% el va percebre com 
a bo o molt bo, i el 9,16% com a dolent o molt dolent, enfront del 78,3% i el 7,1%, respectivament, dels seus 
iguals masculins. Tot i no disposar de dades més desagregades en l’àmbit català, els resultats de l’enquesta 
redunden en les desigualtats de gènere assenyalades en el Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010,64 i 
alhora posen de manifest que, en el conjunt de l’Estat, la bretxa en l’estat de salut s’accentua amb l’edat.

2.2.3.2 • Malalties cròniques

Pel que fa a la morbiditat crònica, el 46,3% de la població de Catalunya de 16 anys i més considerava que 
tenia alguna malaltia o problema de salut crònic o de llarga evolució, segons les dades de l’EES09. Aquest 
percentatge s’amplificava fins al 51,9% en el cas de les dones, mentre que en el dels homes es contreia 
fins al 40,6%. L’increment de les malalties cròniques representa en l’actualitat un repte important per al 
sistema sanitari català, atès que es basa en un model d’atenció a la malaltia aguda més que no pas a la crò-
nica i això genera diverses disfuncions. Per aquest motiu es planteja la necessitat d’adequar l’estructura i el 
funcionament del sistema sanitari a les necessitats dels pacients amb malalties cròniques i, paral·lelament, 
millorar el nivell d’eficiència dels recursos sociosanitaris. La prevenció, les unitats de subaguts, l’assistència 
ambulatòria, l’atenció domiciliària, el desenvolupament de nous rols professionals dins l’“espai sociosani-
tari” i el control compartit de la malaltia entre pacient i professional són alguns dels principis que haurien 
d’informar el model d’atenció a la cronicitat i que ja apareixien recollits l’any 1974 en l’Informe Lalonde.65

Els trastorns que van patir més sovint les persones entrevistades en els dotze mesos anteriors a la realització 
de l’EES09 foren, d’acord amb la seva percepció, la hipertensió (el 17,9%), els dolors lumbars (el 17,6%) 
i cervicals (el 14,7%), l’al·lèrgia crònica (l’11,1%) i les migranyes o mal de cap freqüent (el 10,8%). Els 
segueixen, a distància, l’osteoporosi (el 5,8%), la depressió crònica (el 5,4%) i l’ansietat crònica (el 5,4%) 
(ambdues sumen el 10,8%), i la diabetis (el 4,5%). 

	 61	•	 L’EES09	és	una	recerca	de	periodicitat	quinquennal	adreçada	a	les	llars	i	que	té	com	a	objectiu	principal	obtenir	informació	
sobre	l’estat	de	salut,	la	utilització	dels	serveis	sanitaris	i	els	determinants	de	salut	individuals	i	ambientals.	L’EES09	s’ha	dut	a	
terme	per	primera	vegada	a	divuit	països	de	la	UE.	A	Espanya,	l’enquesta	ha	estat	realitzada	per	l’INE	i	el	Ministeri	de	Sanitat,	
Política	Social	 i	 Igualtat	en	virtut	d’un	conveni	de	col·laboració	establert	entre	ambdós	organismes.	Les	dades	de	 l’EES09	
relatives	 a	 Espanya	 i	 les	 diferents	 CA	 estan	 disponibles	 a:	 http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft15/
p420&file=inebase&L=0.	Les	dades	comparatives	a	escala	europea	estan	pendents	de	ser	publicades	en	el	moment	d’elabo-
ració	d’aquesta	Memòria.	

	 62	•	 Aquestes	dades	no	són	comparables	amb	les	que	ofereix	l’Enquesta	i	examen	de	salut	de	Catalunya	2006	(ESCA06),	entre	
altres	motius	perquè	les	categories	d’autovaloració	són	diferents	en	una	i	altra	recerca.	A	l’ESCA06,	s’utilitzen	les	expressions	
“excel·lent”,	“molt	bona”,	“bona”,	“regular”	i	“dolenta”	per	valorar	la	“salut”,	mentre	que	a	l’EES09	s’empren	les	expressions	
“molt	bo”,	“bo”,	“regular”,	“dolent”	i	“molt	dolent”	per	valorar	l’“estat	de	salut”.	El	fet	que	l’ESCA06	desagregui	l’estat	de	salut	
positiu	en	tres	categories	(“excel·lent”,	“molt	bona”	i	“bona”)	i	l’EES09	desagregui	l’estat	de	salut negatiu	en	dues	(“dolent”	
i	“molt	dolent”)	té	conseqüències	sobre	la	representació	social	de	la	salut	percebuda.

	 63	•	 Vegeu	Regidor,	E.;	Gutiérrez-Fisac,	J.	L.;	Alfaro,	M.	 (2009).	 Indicadores de Salud 2009. Evolución de los indicadores del 
estado de salud en España y su magnitud en el contexto de la Unión Europea.	Madrid:	Ministerio	de	Sanidad	y	Política	Social.

	 64	•	 Departament	de	Salut	(2008a).	Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010. Informe de salut a Catalunya. Avaluació dels ob-
jectius de salut.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.

	 65	•	 Vegeu	Autors	diversos	 (2010).	Sostenibilidad financiera del sistema sanitario. 10 medidas estructurales para afrontar las 
causas del crecimiento del gasto.	Barcelona:	Antares	Consulting.	Per	a	més	informació,	vegeu	també	el	document	pioner:	
Departament	de	Sanitat	i	Consum	(juliol	2010).	Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi.	Govern	Basc,	
disponible	a:	http://cronicidad.blog.euskadi.net/descargas/plan/EstrategiaCronicidad.pdf.	
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Tots aquests problemes de salut, llevat de la diabetis, estan més presents en les dones que en els homes. Les 
diferències segons el sexe acostumen a ser rellevants, particularment en el cas de l’osteoporosi (10,3% vs. 
0,9%), però també de les migranyes o el mal de cap freqüent (11,3% vs. 4%), la depressió crònica (7,2% vs. 
3,4%), l’ansietat crònica (6,7% vs. 3,3%) i el mal d’esquena crònic, tant cervical (17,8% vs. 8%) com lumbar 
(18,8% vs. 12,1%). També resulta d’interès destacar que el 8,9% de la població de Catalunya de 16 anys i 
més va patir dolors o molèsties físiques en grau sever o extrem durant les quatre setmanes anteriors a la realit-
zació de l’enquesta, i que aquesta proporció és més gran en les dones (el 12,5%) que en els homes (el 5,3%).

Així mateix, l’EES09 aporta informació sobre la limitació en l’autonomia personal i, en aquest sentit, resulta 
il·lustratiu el fet que el 7% de la població de 16 anys i més hagi manifestat tenir alguna dificultat per dur 
a terme activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) (alimentar-se, asseure’s, llevar-se i ajeure’s, vestir-se i 
desvestir-se, anar al lavabo, i particularment dutxar-se o rentar-se tot el cos). Quant a les activitats domèsti-
ques (preparar el menjar, utilitzar el telèfon, fer les compres, prendre medicaments, administrar els diners i, 
sobretot, fer feines de la llar), el percentatge de persones que considerava tenir alguna dificultat relacionada 
s’incrementava fins al 13,7% (el 8,2% en el cas dels homes i el 18,9% en el de les dones).

2.2.3.3 • Malalties de declaració obligatòria

El sistema de vigilància epidemiològica de Catalunya comprèn un conjunt de malalties de declaració obliga-
tòria (MDO), generalment transmissibles, considerades rellevants des del punt de vista de la salut pública. 
L’evolució epidemiològica de determinades malalties, induïda per factors d’ordre socioeconòmic i medi-
ambiental (globalització de la mobilitat, canvis en la percepció del risc, deteriorament del medi, etc.), fa 
necessari actualitzar regularment el sistema amb la finalitat d’aconseguir-ne el control efectiu. 

En aquest sentit, l’any 2009 es van establir les bases per al desenvolupament d’un sistema d’informació in-
tegrat de vigilància epidemiològica que té previst centralitzar la informació generada des de diferents àmbits 
(Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya, Història Clínica Compartida, etc.).66 Es preveu millorar 
així el coneixement sobre l’epidemiologia de les malalties infeccioses i la resposta preventiva i reactiva als 
problemes de salut pública. Al mateix temps, el Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el siste-
ma de notificació d’MDO i brots epidèmics al Departament de Salut va reordenar la totalitat de la normativa 
que hi havia fins llavors en aquesta matèria. Les principals novetats que va incorporar el nou Decret67 foren, 
d’una banda, la inclusió en la llista d’MDO individualitzada de la infecció pel virus d’immunodeficiència 
humana (VIH) i de l’hepatitis C com a entitat específica i, de l’altra, l’establiment d’uns criteris uniformes 
de notificació i classificació dels cassos.68

A continuació es comenta, en primer lloc, l’evolució recent d’algunes MDO rellevants des del punt de vista 
sanitari i social: la grip A pandèmica, la sida, la tuberculosi i el xarampió. En segon lloc, es resumeix la 
situació general a Catalunya de la resta d’MDO, tant de notificació numèrica com individualitzada.69

Grip A pandèmica

La grip pandèmica H1N1, popularment coneguda amb el nom de “grip A” o “grip porcina”, va ser l’esdeveni-
ment de salut més rellevant a escala mundial els anys 2009 i 2010.70 A Catalunya, les unitats de vigilància 
epidemiològica i el Servei d’Urgències Epidemiològiques (SUVEC) es van encarregar de detectar, confirmar 
i aïllar els primers casos amb la finalitat de retardar la transmissió de les infeccions. Posteriorment, també 

	 66	•	 Departament	de	Salut	(2010b).	«Vigilància	epidemiològica»,	a	Memòria de salut pública 2009-2010.	Barcelona:	Generalitat	
de	Catalunya.

	 67	•	 Departament	de	Salut	(2010c).	Manual de notificació de les malalties de declaració obligatòria per a l’any 2011.	Barcelona:	
Generalitat	de	Catalunya.

	 68	•	 Departament	de	Salut	(2010d).	Definició de cas de les malalties de declaració obligatòria.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalu-
nya.	Vegeu	més	endavant	el	subapartat	sobre	«Normatives	i	iniciatives	públiques»	d’aquest	capítol.

	 69	•	 D’acord	amb	el	Departament	de	Salut	(2010c),	el	nombre	de	casos	d’MDO	numèriques	s’ha	de	notificar	setmanalment,	men-
tre	que	la	resta	d’MDO	s’han	de	notificar	de	manera	individualitzada	en	el	moment	en	què	són	detectades	per	tal	de	permetre	
una	acció	epidemiològica	i	de	control	immediata.	

	 70	•	 Vegeu	l’apartat	V.2.	sobre	«Salut»	a	CTESC	(2010).	Memòria socioeconòmica i laboral 2009.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.
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es van encarregar de detectar i confirmar els casos greus hospitalitzats per tal d’avaluar la gravetat de la 
pandèmia. De manera complementària, els metges sentinella del Pla d’informació diària de les infeccions 
respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) van informar de la taxa de síndromes gripals i de les mostres 
respiratòries positives als diferents virus.

Les estratègies i els mitjans desplegats a Catalunya per gestionar la grip A pandèmica van situar l’epidemio-
logia de la malaltia dins uns paràmetres de normalitat. La incidència acumulada en la setmana 13 de 2010 
(després de la primera onada) va ser de 10,2 casos per 100.000 habitants,71 és a dir, en correspondència 
amb la banda baixa del rang observat a l’hemisferi sud (de 9 a 25 casos per 100.000 habitants). Al mateix 
temps, també es va confirmar que els nens i nenes de menys de cinc anys tenen un risc molt més gran 
d’hospitalització.

Per la seva banda, la taxa de letalitat (0,02%) també es va aproximar molt a les estimacions més fiables a 
escala internacional. Es va poder confirmar que les persones de 45 a 64 anys, i particularment les de més de 
64 anys, tenen un risc més elevat de morir. S’ha de subratllar que la letalitat global de la grip A pandèmica 
és equiparable a la de la grip estacional, en relació amb la qual cal promoure la higiene respiratòria i de 
mans, la prevenció de la transmissió en els centres sanitaris, educatius i de treball, i l’aïllament domiciliari 
de les persones malaltes, però no en canvi altres mesures de distanciament social més agressives.

Síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida) i VIH

Entre l’1 de gener de 1981 i el 31 de desembre de 2010 es van declarar a Catalunya 16.641 casos de sida 
en persones residents,72 de les quals el 80,3% corresponien a homes i el 19,7% a dones. D’aquests casos, 
el 64,1% van esdevenir defuncions al llarg del període considerat. Com s’ha comentat en altres MSEL, es 
manté la tendència a la baixa en el nombre de nous casos de sida diagnosticats iniciada l’any 1994, i s’ha 
passat dels 1.587 casos declarats llavors als 118 de l’any 2010, xifra que representa una reducció del 
45,4% respecte del 2009. Aquest descens sostingut està directament relacionat amb la introducció l’any 
1996 del tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA).73

Cal afegir, però, que les dades sobre la sida no informen necessàriament de l’evolució del VIH, de manera 
que la reducció dels nous casos de sida podria conviure en el temps amb un increment del nombre d’infecci-
ons de VIH. Segons dades provisionals del Sistema de declaració voluntària, l’any 2010 es van diagnosticar 
311 nous casos de VIH a Catalunya, xifra que representaria una reducció equivalent al 53,5% en compara-
ció amb l’any anterior. Ara bé, aquesta tendència a la baixa podria estar relacionada amb una subnotificació 
de casos més que no pas amb l’evolució real de les infeccions.

Tuberculosi

La tuberculosi (TBC) és una MDO individualitzada que té una incidència molt superior a Catalunya que a la 
majoria dels països europeus i una evolució interanual irregular.74 L’any 2009 es van notificar 1.487 casos 
de TBC en persones residents a Catalunya. Aquesta xifra és el 10,4% inferior respecte de l’any anterior i 
es correspon amb una taxa de 19,9 casos per 100.000 habitants. 75 Tot i això, l’evolució de la TBC en els 
darrers anys no ha estat favorable: la davallada mitjana anual del període 2000-2009, del 3,4%, està encara 
lluny de l’objectiu del 10%, i la reducció del darrer any podria estar relacionada, entre altres coses, amb una 
subnotificació de casos al sistema d’MDO.76

	 71	•	 Les	dades	d’aquest	epígraf	provenen	de	Departament	de	Salut	(2009a).	«Vigilància	i	control	de	la	pandèmia	de	grip	a	(H1N1)	
a	Catalunya,	2009-2010»,	Butlletí Epidemiològic de Catalunya,	vol.	XXX,	1r	extraordinari,	núm.	9.

	 72	•	 Les	dades	d’aquest	epígraf	provenen	del	Registre	de	casos	de	sida	a	Catalunya	i	del	Sistema	de	declaració	del	VIH	a	Catalu-
nya	i	es	poden	consultar	al	lloc	web	del	CEEISCAT:	http://www.ceescat.org.

	 73	•	 Vegeu	SIVES	(2008).	Informe epidemiològic bienal CEEISCAT.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.	Departament	de	Salut.	
Disponible	a:	http://www.ceescat.org.

	 74	•	 Ibídem,	66	(Departament	de	Salut,	2010b).
	 75	•	 Departament	de	Salut	(2010e).	«La	tuberculosi	a	Catalunya	l’any	2009»,	Butlletí Epidemiològic de Catalunya,	vol.	XXXI,	gener	

2010,	núm.	1.
	 76	•	 Ibídem,	75	(Departament	de	Salut,	2010e:	3).
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El tractament de la TBC requereix un abordatge global que tingui en compte l’atenció sociosanitària dels 
pacients i la protecció de la salut pública. El 84% dels casos van completar correctament el tractament per 
a la TBC l’any 2009. Aquest percentatge, similar a l’objectiu recomanat per l’OMS, és resultat dels esforços 
recents per ampliar l’accés al tractament supervisat.

Xarampió

El xarampió és una MDO individualitzada molt contagiosa que en determinades ocasions deriva en compli-
cacions greus, com ara la pneumònia o l’encefalitis. A Catalunya, el xarampió, la rubèola i la parotiditis es 
combaten de forma sistemàtica des de l’any 1981 mitjançant l’administració de la vacunació de la triple 
vírica. El programa d’eliminació del xarampió segueix les directrius de l’OMS i ha donat resultats positius: si 
bé l’any 1986 es van declarar 5.489 casos,77 l’any 2000 no n’hi va haver cap.78

En els darrers anys alguns països amb una incidència molt baixa del xarampió han patit brots epidèmics que 
han afectat la població no vacunada per motius d’edat (infants de menys de dotze mesos) o ideològics (re-
buig de la vacunació), o bé que han estat importats per persones que arriben de regions on aquesta malaltia 
no està controlada. A Catalunya, durant els anys 2006 i 2007, s’hi va produir un brot que va afectar 381 
persones, de les quals menys del 50% eren infants de menys de quinze mesos d’edat. L’any 2008 la inci-
dència del xarampió va disminuir considerablement i només se’n van declarar cinc casos, que l’any 2009 es 
van convertir en setze.79 Finalment, entre el 20 de novembre i el 27 de desembre del 2010 es van confirmar 
divuit casos de xarampió a la Regió Sanitària de Barcelona.

En relació amb aquests casos, el Departament de Salut va elaborar l’any 2009 un estudi seroepidemiològic 
amb l’objectiu d’avaluar el risc d’infecció del xarampió en els infants de menys d’un any d’edat. L’informe 
conclou que tant els nounats com les dones embarassades estan adequadament protegits contra aquesta 
malaltia.80

Altres malalties de declaració obligatòria individualitzada81

Pel que fa a les MDO individualitzada, l’any 2009 també destaca, en comparació amb la tendència a l’alça 
observada en el període 2006-2008, la disminució per primera vegada del nombre de casos notificats de 
tos ferina (de 413 a 219), de malaltia meningocòccia (de 144 a 101), d’“altres hepatitis víriques” (de 106 
a 50) i de paludisme (de 134 a 98). També va disminuir, per segon any consecutiu, la notificació de casos 
de parotiditis (o galteres) (de 248 a 217) i d’hepatitis B (de 124 a 110), i es va constatar una reducció de 
casos de legionel·losi (de 348 a 261) després que l’any 2008 es trenqués puntualment la tendència a la 
baixa observada d’ençà del 2006.

Contràriament, el 2009 va augmentar considerablement la notificació de casos d’hepatitis A (de 259 a 579) 
en comparació amb l’any anterior, i es va mantenir la tendència a l’alça observada d’ençà del 2007 (quan 
es van notificar 228 casos). També es va constatar un increment important de la notificació de casos de 
shigel·losi (una forma de disenteria) (de 57 a 117) però sense que s’arribés als nivells del 2007 (amb 136 
declaracions registrades).

	 77	•	 Vegeu	nota	de	premsa	(27.12.2010).	«Salut	informa	de	l’aparició	de	18	casos	de	xarampió	a	la	Regió	Sanitària	Barcelona,	3	
d’ells	actius	en	l’actualitat»,	disponible	a:	http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=61147.

	 78	•	 Ibídem,	66	(Departament	de	Salut,	2010b).
	 79	•	 Ibídem,	71	(Departament	de	Salut,	2009a).
	 80	•	 Ibídem,	66	(Departament	de	Salut,	2010b).
	 81	•	 Les	dades	corresponents	als	anys	2007	i	2008	han	estat	directament	facilitades	pel	Departament	de	Salut,	mentre	que	les	

dades	de	l’any	2009	provenen	del	Butlletí Epidemiològic de Catalunya,	vol.	XXX,	núm.	9	(ibídem,	71,	Departament	de	Salut,	
2009a),	disponible	a:	http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2263/index.html.	Per	tal	de	conèixer	l’evolució	de	les	
MDO	individualitzada	en	el	període	2006-2009	s’ha	consultat	igualment	l’apartat	V.2.	sobre	«Salut»	a	CTESC	(2010).	Memò-
ria socioeconòmica i laboral 2009.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.
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Altres malalties de declaració obligatòria numèrica82

Quant a les MDO numèrica, també destaca, en primer lloc, la reducció l’any 2009 dels casos notificats 
d’enteritis i diarrees (173.145 en comparació amb els 196.467 del 2008), fet que aprofundeix en la ten-
dència a la baixa observada des de l’any 2007 (quan es van constatar 250.350 casos). També es va reduir el 
nombre de casos notificats d’escarlatina (de 4.298 a 3.631). En canvi, van créixer de manera considerable 
les notificacions de casos de grip (de 44.418 a 155.412) (coincideix amb un context marcat per la grip A 
pandèmica), de varicel·la (de 19.070 a 37.247) i de leptospirosi (de 9 a 19).

Infeccions de transmissió sexual83

Tal com es comentava en la MSEL anterior, la tendència creixent de les infeccions de transmissió sexual 
(ITS) encetada l’any 2001 a Catalunya es va mantenir fins l’any 2006 per iniciar, a continuació, un període 
de diversificació en funció de la malaltia. L’actualització de les dades fins l’any 2009, però, tornava a posar 
de manifest l’increment generalitzat dels casos notificats i la seva concentració en determinats perfils pobla-
cionals com ara les persones joves de menys de 25 anys, els homes que tenen sexe amb homes (HSH), les 
persones d’origen immigratori, les persones VIH positives i les dones en edat reproductiva.84

Així, s’ha de destacar l’increment considerable en el període 2008-2009 dels casos notificats de condiloma 
(de 355 a 1.231), d’herpes genital (de 417 a 1.204) i de tricoma (de 155 a 429) i, més modestament, de 
clamídies (de 336 a 468) i gonocòccia (de 300 a 304). Així mateix, cal tenir present l’evolució igualment 
creixent de l’hepatitis A i la shigel·losi, considerades també com a malalties de transmissió sexual. Per con-
tra, va decréixer la notificació de casos de sífilis (de 328 a 291) i d’oftalmia neonatal (de 94 a 81).

2.2.4 • HÀBITS I ESTILS DE VIDA DE LA POBLACIÓ

En aquest subapartat es fa un resum dels principals indicadors relacionats amb els hàbits i l’estil de vida de la 
població de Catalunya amb l’objectiu de contrastar i confirmar, si fos el cas, algunes de les tendències gene-
rals esbossades en edicions anteriors de la MSEL a l’entorn de l’activitat física, els hàbits alimentaris i de ta-
baquisme, el consum d’alcohol i de drogues no institucionalitzades, i la sinistralitat a la xarxa viària catalana.

La Llei de salut publica de 2009,85 pionera a l’Estat, aborda la salut de manera integral i transversal i, per 
tant, no només ho fa des de l’atenció a la malaltia sinó també des de l’efectivitat de les polítiques de salut 
adreçades a promocionar els hàbits de vida saludables i lluitar contra les desigualtats sociosanitàries per raó 
de gènere, edat i estatus econòmic. No en va, tal com recull el Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010,86 
els aspectes socioeconòmics i les actuacions preventives tenen tanta o més importància per al benestar de 
les persones que la resta d’aspectes determinants de l’estat de salut.

2.2.4.1 • Activitat física, hàbits alimentaris i obesitat

La recerca epidemiològica ha posat de manifest de manera consistent la relació que s’estableix entre els 
estils de vida de la població i el risc de morbimortalitat per malalties coronàries, diabetis, hipertensió arterial 
i alguns tipus de càncer, entre altres malalties cròniques. Tal com es va comentar a la MSEL07,87 una part 
important de la població de Catalunya no practicava un nivell d’activitat física suficient ni seguia les reco-

	 82	•	 Ídem	nota	a	peu	de	pàgina	81.
	 83	•	 Ídem	nota	a	peu	de	pàgina	81.	Les	dades	sobre	sífilis	 i	gonocòccia	de	l’any	2009	provenen	de	Institut	de	Salut	Carlos	III	

(2010).	Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria. España. Año 2009.	Madrid:	Ministeri	de	Ciència	i	Innova-
ció.	Disponible	a:	http://www.isciii.es/jsps/centros/epidemiologia/seriesTemporalesAnuales.jsp.	

	 84	•	 Vegeu	l’apartat	V.2.	sobre	«Salut»	a	CTESC	(2010).	Memòria socioeconòmica i laboral 2009.	Barcelona:	Generalitat	de	Cata-
lunya,	i	SIVES	(2008).	Informe epidemiològic biennal CEEISCAT.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.	Departament	de	Salut.	
Disponible	a:	http://www.ceescat.org/Documents_Esp1.htm.

	 85	•	 DOGC	núm.	5495,	de	30.10.2009.	Dictamen	14/2008.
	 86	•	 Vegeu	http://www20.gencat.cat/portal/site/pla-salut.
	 87	•	 CTESC	(2009).	Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.
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manacions alimentàries de manera adequada, i l’obesitat s’havia convertit en un problema de salut pública 
preocupant a causa de la seva prevalença i relació en l’etiopatologia d’altres malalties. Actualment, les xifres 
no són gaire més esperançadores88 malgrat les iniciatives públiques que s’han endegat sobre el tema, com 
ara el Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PASS).89

Pel que fa a la realització d’activitat física, la informació disponible90 indica que l’hàbit de caminar per anar 
a estudiar o a treballar va disminuir durant els primers anys del segle XXI en la població infantil, adolescent i 
adulta al mateix temps que augmentava l’ús del cotxe. Contràriament, van millorar els hàbits de sedentarisme 
en el temps de lleure gràcies a l’increment de l’exercici físic vigorós diari, encara que es manté amb una fre-
qüència molt baixa sobretot en el cas de les noies i les dones. Més recentment, l’EES09 indicava que el 10,6% 
de la població de 16 anys i més de Catalunya no havia fet cap activitat física durant els set dies anteriors a la 
realització de l’enquesta (el 9,4% en el cas dels homes i l’11,8% en el de les dones), i que només el 24,7% 
declarava haver-ne fet de manera intensa (el 32,5% en els cas dels homes i el 17,1% en el de les dones). El 
més freqüent és que la població practiqui activitats físiques lleugeres (el 37%) o moderades (el 27,7%).

En relació amb els hàbits alimentaris, es constata un increment en la freqüentació dels establiments de 
menjar ràpid al llarg dels primers anys del segle XXI en la població infantil, adolescent i adulta. De la mateixa 
manera, va augmentar el consum de brioixeria en els nois adolescents i va disminuir el de verdures en la 
població adulta, mentre que el de peix i fruita ho feia en el conjunt de la població. Segons l’EES09, només 
el 30,7% de la població de 16 anys i més de Catalunya consumeix fruita dues vegades o més al dia (el 
25,9% en el cas dels homes i el 35,3% en el de les dones), mentre que el 6,7% ho fa menys d’una vegada 
a la setmana (el 4,4%) o mai (el 2,3%). El més habitual és que la població mengi fruita una vegada al dia 
(el 39,1% de la població).

Finalment, pel que fa al sobrepès i l’obesitat en la població infantil i adolescent de Catalunya, l’estudi 
comparat de tendències durant els primers anys del segle XXI91 posa de manifest un canvi a l’alça d’aquests 
problemes de salut, sobretot en les dones i en els nivells socioeconòmics mitjans. Aquest és un fet molt 
preocupant, atès que l’obesitat esdevé un predictor important de càrrega de potencial de vida en bona salut 
perduda en la vida adulta. En aquest sentit, cal destacar que el Consell Interterritorial de Sanitat va consen-
suar l’any 2010 una sèrie de recomanacions sobre la ubicació, la publicitat i els continguts de les màquines 
expenedores d’aliments en els espais per a infants i joves, tal com ja ho havia fet Catalunya l’any 2008. 

Quant a la població adulta, la tendència general del sobrepès i l’obesitat va ser també creixent, però amb 
una determinació inversa derivada del fet de ser home en lloc de dona, ateses les pressions diferencials de 
l’entorn en funció del sexe per mantenir un determinat ideal estètic. D’acord amb les dades de l’EES09, el 
14,1% de la població de 16 anys i més de Catalunya té obesitat (el 15,4% en el cas dels homes i el 12,7% 
en el de les dones) i el 36,7% té sobrepès (el 43,5% en el cas dels homes i el 27,9% en el de les dones). 
Menys de la meitat de la població (el 48%) va declarar normopès.

2.2.4.2 • Consum de tabac i alcohol

Tal com es constatava a la MSEL09, l’hàbit del tabaquisme descrivia una evolució favorable en relació 
amb els objectius establerts a l’horitzó del 2010 a Catalunya,92 tant en termes d’abandonament com 

	 88	•	 Vegeu	Serra,	Ll.;	Ribas,	L.	(2009).	Tendències d’obesitat, hàbits alimentaris i de l’activitat física a Catalunya a partir de les 
enquestes catalanes, i l’anàlisi de les tendències de sobrepès en la infància i l’adolescència a partir de diverses enquestes na-
cionals.	Barcelona:	Departament	de	Salut.	Disponible	a:	http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2649/tenobesi2011.
pdf.	La	interpretació	de	les	dades	i	la	relació	entre	l’activitat	física,	els	hàbits	alimentaris	i	l’obesitat	s’ha	de	fer	amb	cautela	a	
causa	de	la	naturalesa	de	l’objecte	d’estudi	(complexa	i	multifactorial)	i	de	les	moltes	limitacions	de	tipus	metodològic	(vari-
acions	sociodemogràfiques	en	les	mostres,	dades	autoreferides	en	lloc	de	mesurades,	descontextualització	de	la	informació,	
manca	de	consens	per	establir	un	llindar	de	risc	en	l’índex	de	massa	corporal	—IMS—,	etc.).

	 89	•	 Departament	de	Salut	(2008b).	Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable 
(PASS).	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.	Informació	disponible	a:	http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2649/
doc33796.html.	

	 90	•	 Ibídem,	88	(Serra,	Ll.;	Ribas,	L,	2009).
	 91	•	 Ibídem,	88	(Serra,	Ll.;	Ribas,	2009).
	 92	•	 Ibídem	(Departament	de	Salut,	2009b).	«Monitoratge	dels	objectius	de	salut	fixats	per	a	l’any	2010»,	a	Informe de salut de 

Catalunya. Avaluació dels objectius de salut.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.
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de reducció del consum, amb l’excepció de la població més jove —particularment les noies—, que pre-
sentava una prevalença de tabaquisme encara elevada.93 Contràriament, el consum d’alcohol associat 
a conductes de risc anava in crescendo,94 principalment en la població jove,95 i és molt poc probable 
que s’assoleixin els objectius prefixats per al 2010, tant pel que fa al consum com a la morbimortali-
tat associada. En el moment d’elaboració d’aquesta Memòria, no es disposava de dades estadístiques 
actualitzades i específiques per a Catalunya, però l’Informe 2009 de l’Observatori Espanyol sobre Dro-
gues detectava algunes tendències generals sobre consum de tabac i alcohol, així com d’altres drogues 
psicoactives (vegeu l’epígraf següent), alhora que l’EES09 aportava diverses evidències empíriques 
significatives per CA. 

Per començar, hi ha indicis per suposar que s’ha estabilitzat el descens del consum de tabac observat 
fins l’any 2006 en un moment en què la prevalença diària d’aquesta droga encara es considera relati-
vament elevada en el conjunt de l’Estat i a Catalunya. En aquest sentit, es pot destacar, d’una banda, 
que segons dades de l’EES09 per al 2009, el 24,2% de la població de 16 anys i més s’autodefinia l’any 
2009 com a consumidora diària de tabac, (el 29,5% en el cas dels homes i el 19% en el de les dones) 
i, de l’altra, que el 35,6% d’aquesta part de la mostra assegurava consumir vint cigarretes diàries o més. 
De la mateixa manera, i en línia de continuïtat amb les dades aportades en el seu moment per l’Euroba-
ròmetre 253 reportat a la MSEL09,96 l’exposició passiva al fum del tabac en les llars o els espais públics 
tancats (i. e. transport públic, treball, etc.) continuava representant un problema de salut pública l’any 
2009 a Catalunya.97 

Pel que fa a les begudes alcohòliques, els indicis assenyalen una tendència cap a l’estabilitat i fins i 
tot la reducció dels consums esporàdics i habituals. Segons l’EES09, el 70,1% de la població de 16 
anys i més de Catalunya havia begut alcohol al llarg dels dotze mesos anteriors a la realització de l’en-
questa (el 78% en el cas dels homes i el 60,5% en el de les dones) i el 15,9% ho feia un mínim de 4 
a 6 vegades a la setmana. Contràriament, els episodis d’intoxicacions etíliques agudes incrementaven 
la seva freqüència a un ritme ràpid, i ja representen el 5,7% les persones bevedores que reconeixen 
freqüentar consums intensius d’alcohol almenys un cop al mes.98 Aquest percentatge s’incrementava 
fins al 28,9% en el cas de les borratxeres protagonitzades pels estudiants d’ensenyament secundari 
de 14 a 18 anys d’edat, d’acord amb les dades de l’Informe 2009 de l’Observatori Espanyol per a 
Catalunya l’any 2008.

2.2.4.3 • Consum de drogues no institucionalitzades

A la MSEL09 es plantejava la possibilitat que la tendència general observada recentment en el conjunt 
d’Espanya cap a l’estabilitat en el consum dels derivats del cànnabis i la cocaïna tingués la seva rèplica a 
Catalunya. L’Informe 2009 de l’Observatori espanyol redunda en aquest canvi de tendència però no aporta 
dades concretes per a Catalunya, que continuava enregistrant la prevalença del consum de cànnabis en els 
últims trenta dies més elevada de tot l’Estat, tant pel que fa a la població de 15 a 64 anys d’edat (l’11,6% 
enfront del 7,1%), com als estudiants d’ensenyaments secundaris de 14 a 18 anys d’edat (el 23% enfront 
del 20,1%).99

	 93	•	 Vegeu	Direcció	General	de	Planificació	i	Avaluació	(2008).	Estudi sobre conductes relacionades amb la salut dels alumnes 
de 3r i 4t d’ESO a Catalunya.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.	Departament	de	Salut.

	 94	•	 Ibídem,	92	(Departament	de	Salut,	2009b).
	 95	•	 Vegeu	Subdirecció	General	de	Drogodependències,	Direcció	General	de	Salut	Pública	(2006).	Encuesta Domiciliaria sobre 

Alcohol y Drogas en España (EDADES) 2005-2006.	Madrid:	Observatorio	Español	sobre	Drogas.	Delegación	del	Gobierno	
para	el	Plan	Nacional	sobre	Drogas.

	 96	•	 Vegeu	Comissió	Europea	(març	2009).	Survey on Tobacco. Analytical report.	Flash	Eurobarometer	253.
	 97	•	 Vegeu	les	dades	específiques	de	l’EES09	a:
  http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft15/p420&file=inebase&L=0.
	 98	•	 Vegeu	més	dades	a	http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft15/p420&file=inebase&L=0.
	 99	•	 La	mostra	utilitzada	només	permet	obtenir	dades	amb	una	precisió	acceptable	per	CA	en	el	cas	de	la	prevalença	de	l’alcohol,	

el	tabac	i	el	cànnabis.	A	la	MSEL09	es	comenten	les	dades	disponibles	més	recents	sobre	el	consum	de	la	resta	de	drogues	
psicoactives	il·legals	a	Catalunya.
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REQUADRE V-3. Tendències recents en el consum de drogues per part de la població jove de Catalunya

L’Informe 2009 de l’Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil de l’Agència de Salut Pública del Con-
sorci Sanitari de Barcelona (CSB)100 reporta les tendències més recents i els contextos socials que caracteritzen 
el consum de drogues en la població jove a partir d’una aproximació antropològica i qualitativa als fenòmens 
que estudia. L’informe constata un increment del nombre de joves que ni estudien ni treballen i per als quals no 
existeix una diferenciació clara entre els dies feiners i els dies festius. També reporta un descens general de les 
sortides i el consum de drogues com a conseqüència de la crisi econòmica i, contràriament, un increment en la 
celebració de festes i reunions en habitatges, així com del consum d’alcohol al carrer, com a alternatives més ba-
rates als locals d’oci. També disminueixen les referències als after en els joves, atès que ja no estan tan de moda.

L’Informe dedica un espai al consum de drogues en l’àmbit rural i explica que els desplaçaments en vehicle 
privat per anar als locals d’oci nocturn de les poblacions més grans incrementen els riscos de patir accidents 
de trànsit, ja que és freqüent conduir sota els efectes de l’alcohol. L’oferta de drogues en l’àmbit rural és 
estable i els adolescents tenen més oportunitats per consumir-les, atès que estableixen relacions d’amistat en 
grups amb membres d’edats més variades. La privacitat que ofereix llogar locals, pisos o cases —pràctiques 
relativament comunes en l’àmbit rural— també facilitaria el consum de drogues.

Pel que fa al consum de drogues específiques, val a dir que es constata com les noves tecnologies treuen una 
part del protagonisme al consum de cànnabis en tant que ritual de pas de l’adolescència cap a la joventut, 
que es detecten menys inicis al consum de tabac en l’adolescència, així com una tendència creixent vers l’es-
tigmatització de l’hàbit del tabaquisme en determinats contextos; que, en canvi, es fa més freqüent beure de 
manera compulsiva per experimentar en poc temps els efectes de l’alcohol i que, en definitiva, s’incrementa 
la percepció social dels riscos associats al consum de drogues, fet que es tradueix en un descens de les into-
xicacions agudes segons les dades més recents d’intervencions a urgències.

Finalment, l’Informe confirma un canvi en el perfil de les persones usuàries dels recursos assistencials de dro-
godependències i les dificultats que tenen per adaptar-s’hi. Així, s’incrementa el nombre de persones que sol-
liciten tractaments en contra de la cocaïna i l’alcohol en uns recursos dissenyats originàriament per atendre 
usuaris i usuàries d’heroïna. Els problemes més rellevants en aquest sentit tenen a veure amb l’estigmatització 
dels recursos, els horaris d’atenció, la medicalització de l’assistència, el desconeixement de la realitat juvenil, 
una teràpia basada en gran manera en l’abstinència, un nombre insuficient de professionals, la masculinitza-
ció del recurs i la manca de coordinació amb altres instàncies sociosanitàries.

2.2.4.4 • Sinistralitat a la xarxa viària

La transcendència sociosanitària dels accidents de trànsit radica en el fet que afecten sobretot persones joves 
i que, a banda de morts, també originen discapacitats. El Pla de seguretat viària de Catalunya 2008-2010101 
comparteix amb el Llibre blanc del transport de la CE102 l’objectiu de reduir el 50% el nombre de víctimes mortals 
que hi havia l’any 2000. L’evolució de la sinistralitat a la xarxa viària al llarg dels últims nou anys ofereix resultats 
generalment positius, però encara resten alguns punts febles en relació amb determinats àmbits d’actuació.

Pel que fa als aspectes positius, val a destacar la reducció de l’índex d’accidentalitat de trànsit, és a dir, el 
nombre d’accidents amb víctimes (persones mortes o ferides greus) per 100.000 vehicles, que passa de 101 
a 38 entre els anys 2000 i 2009.103 També s’ha d’assenyalar que el nombre de víctimes mortals a trenta 

	 100	•	 Martínez,	D.	P.;	Pallarés,	J.;	Barruti,	M.;	Espluga,	J.;	Canales,	G.	(gener	de	2010).	Informe 2009.	Barcelona:	Observatori	de	
nous	consums	de	drogues	en	l’àmbit	juvenil.	Agència	de	Salut	Pública.	Consorci	Sanitari	de	Barcelona.	Disponible	a:	http://
www.aspb.es/quefem/docs/Observatori_2009.pdf.	

	 101	•	 Servei	Català	de	Trànsit	(2008).	Pla de seguretat viària 2008-2010.	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya.	Departament	d’In-
terior,	Relacions	Institucionals	i	Participació.	Disponible	a:	http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/Arxius/SEGURE-
TAT_VIARIA_2008-10.pdf.	

	 102	•	 Disponible	a:	http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_es.htm.
	 103	•	 Les	dades	d’aquest	epígraf	provenen	del	Servei	Català	de	Trànsit	(2010).	Anuari estadístic d’accidents a Catalunya 2009.	Bar-

celona:	Generalitat	de	Catalunya.	Departament	d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Participació.	Disponible	a:	http://www20.
gencat.cat/portal/site/transit/menuitem.f53597168480f55febd789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=cd3d9aaeccad5210VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cd3d9aaeccad5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default.	
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dies en accident de trànsit va mantenir una tendència decreixent al llarg d’aquest període, fins i tot per sobre 
del que estava previst en el Pla. L’any 2009 el nombre de persones mortes sota aquestes circumstàncies va 
ser de 411, xifra que representa una reducció del 53,9% respecte de l’any 2000 i del 9,1% en comparació 
amb l’any anterior.

De la mateixa manera, es constaten millores en la valoració del risc, un dels elements fonamentals que 
concorre en la sinistralitat i que el Pla pretén combatre a través de l’impuls d’un canvi cultural envers una 
mobilitat sostenible i una conducció segura. D’una banda, la utilització dels sistemes de seguretat passiva en 
les persones implicades en accidents de trànsit es va situar en tots els casos per sobre del 90%, tant en les 
àrees urbanes com interurbanes. De l’altra, es constata una reducció molt important del nombre d’infraccions 
de velocitat. Així, l’any 2009 es van registrar 405 vehicles implicats en accidents de trànsit amb persones 
mortes o ferides greus que superaven la velocitat establerta o circulaven a una velocitat inadequada, xifra que 
és el 27,3% inferior a la de l’any 2006, quan es va produir un punt d’inflexió en relació amb aquest fenomen. 

Quant als aspectes més negatius, cal recordar que el Pla de seguretat viària 2008-2010 alerta sobre l’aug-
ment de la mortalitat en accidents amb motocicleta. D’acord amb les dades de l’Anuari 2009, el nombre 
de motocicletes i bicicletes implicades en accidents amb víctimes va créixer de 5.830 a 6.204 i de 842 a 
925, respectivament, entre els anys 2008 i 2009. Contràriament, el ciclomotor va reduir la seva presència 
de 4.443 a 3.713 casos.

Des del punt de vista de les persones implicades en accidents, la motocicleta va augmentar la seva contri-
bució en el total de víctimes (persones mortes, ferides greus i ferides lleus), tant en zones urbanes com en 
carretera, però el nombre de persones mortes en aquest mitjà es va reduir de 78 a 67. La bicicleta també 
incrementava la seva contribució en els dos àmbits però en mantenia el nombre de persones mortes. La dada 
més negativa està associada al grup de vianants víctimes en zona urbana, atès que el nombre de persones 
mortes va passar de 38 el 2008 a 41 el 2009.

Finalment, s’ha de destacar que la millora de la sinistralitat a la xarxa viària situa Catalunya dins el grup de 
països de la UE-27 amb els índexs més baixos de mortalitat per accident.

2.3 • EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA: RECURSOS I ACTIVITAT

El sistema sanitari de Catalunya es basa en un model de provisió mixta que integra en una sola xarxa els 
recursos públics i privats. El model es vertebra a partir del Servei Català de la Salut (CatSalut), el qual es 
constitueix com un ens planificador, finançador, avaluador i comprador dels serveis sanitaris, amb la funció 
de donar resposta a les necessitats de la població, tot duent a terme la gestió de l’oferta i la demanda dels 
serveis.

El CatSalut disposa des de l’any 2001 d’un Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA)104 que li permet 
conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris i usuàries respecte dels serveis sociosanitaris que contracta 
i implantar les mesures correctores necessàries. Val a dir que els estimadors de satisfacció global amb el 
sistema de salut han donat resultats molt positius any rere any, equivalents a vuit punts sobre deu, aproxi-
madament. L’any 2010, el CatSalut va fer l’estudi corresponent a l’atenció sociosanitària amb internament, 
la recepta electrònica, l’embaràs-part-puerperi i la salut mental amb internament. Els resultats principals de 
les tres primeres línies de servei, disponibles en el moment de realització d’aquesta MSEL, són els següents:

Pel que fa a l’atenció sociosanitària amb internament (cures pal·liatives, convalescència i llarga durada), 
la puntuació mitjana de satisfacció global va ser de 8,2 sobre 10 (la mateixa que l’any 2007 i una dècima 
menys que el 2003). Els aspectes més ben valorats pels pacients tenen a veure amb el tracte i l’amabilitat 
dels professionals dels centres i amb l’adequació de les instal·lacions a les necessitats de les persones. Con-
tràriament, els aspectes amb més marge de millora són el fet de donar informació a la família sense demanar 
prèviament permís als pacients, la gestió del temps lliure, el menjar i les explicacions per part del personal 
mèdic; és a dir, els mateixos que els reportats els anys 2003 i 2007.

	104	•	 Per	a	més	informació,	vegeu:	http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/prov_enquestes_taula.htm.
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Quant a la recepta electrònica,105 la primera edició de l’enquesta dóna com a resultat global un nivell de 
satisfacció de 8,5 punts sobre 10. La major part de les respostes sobre aspectes relacionats amb la far-
màcia, l’obtenció de medicaments, i el tracte i la informació donada pels professionals sanitaris es troben 
dins l’àrea d’excel·lència. L’any 2010, el 62,8% de les persones enquestades van rebre la prescripció de 
medicaments amb la recepta electrònica.

Finalment, les persones assegurades del CatSalut que han estat ateses durant el seu embaràs, part i puer-
peri van puntuar el servei amb una nota global de 8 sobre 10. El 84,8% de les persones van manifestar que 
tornarien a visitar-se en els mateixos centres als quals van anar. Els aspectes més ben valorats tenen a veure 
amb la professionalitat del personal sanitari, el tracte i l’amabilitat dels professionals dels centres, l’atenció 
al nadó i el respecte a la intimitat. Els aspectes més mal valorats, en canvi, van ser els relacionats amb la 
informació rebuda durant l’embaràs, el part i el postpart, que es considerava insuficient.

A continuació es resumeix la situació l’any 2009 del sistema sanitari de Catalunya pel que fa als recursos i 
l’activitat finançada pel CatSalut, tot posant l’accent en l’evolució més recent dels indicadors disponibles. 
En termes generals, s’observa un cert esgotament de la tendència creixent dels recursos i l’activitat sani-
tària reportada en les darreres MSEL. Aquest fet s’ha traduït en determinades ocasions en un estancament 
dels recursos disponibles i/o l’activitat duta a terme, mentre que en d’altres n’ha comportat fins i tot una 
reducció lleugera. Sempre que la informació disponible ho ha permès, els canvis ressenyats s’han posat en 
relació amb el context més general de les transformacions produïdes en els sistemes sanitaris dels països 
desenvolupats.

2.3.1 • ATENCIÓ PRIMÀRIA

Pel que fa a l’atenció primària,106 destaca un any més l’increment del nombre d’equips d’atenció primària 
(EAP), amb la qual cosa l’any 2009 hi havia en funcionament 362 equipaments a tot Catalunya. Contrària-
ment, la dotació de recursos humans per habitant va patir un descens lleuger per primera vegada en almenys 
dos anys. En el cas dels assistents i assistentes socials, aquest canvi de tendència va suposar, però, una 
reducció del 25% respecte de l’any anterior.

TAULA V-6. Recursos en l’atenció primària. Catalunya, 2007-2009
ATENCIÓ PRIMÀRIA 2007 2008 2009 % Variació 2008-2009
EAP 357 359 362 0,8

Metges/esses 7,9 8,0 7,9 -1,3

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

Assistents/es socials 0,4 0,4 0,3 -25,0

Unitats: nombres absoluts (EAP) i taxa per 10.000 habitants (llocs de treball).
Nota: la categoria “metges/esses” inclou els metges i les metgesses generals, els i les pediatres i els odontòlegs i odontòlogues. Els llocs 
de treball estan ponderats segons la dedicació horària de les jornades laborals, les quals equivalen a 36 hores setmanals.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.

L’activitat assistencial a l’atenció primària també va experimentar un canvi important. Tot i l’increment 
poblacional constatat pel Registre Central d’Assegurats (RCA), el nombre de visites als EAP no va variar 
pràcticament en relació amb l’any 2008. Al mateix temps, va baixar la freqüentació dels EAP per segon any 
consecutiu després d’un període d’intensificacions ininterrompudes. El percentatge de visites mèdiques que 
generen sol·licitud d’anàlisis clíniques es va contraure del 10,1 al 9,4%, mentre que el de visites mèdiques 
que generen sol·licitud d’interconsulta (derivacions cap a altres professionals) es va incrementar del 6,9 al 
7,1%.

	 105	•	 Per	a	més	informació	sobre	la	recepta	electrònica,	vegeu:	http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/recepta_electronica.htm.	
	 106	•	 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	primària	(CAP),	o	bé	en	els	consultoris	locals	en	el	cas	de	les	poblacions	petites.	Els	CAP	i	consultoris	estan	or-
ganitzats	territorialment	en	àrees	bàsiques	de	salut	(ABS),	les	quals	tenen	assignat	un	equip	d’atenció	primària	(EAP)	amb	
professionals	de	l’assistència	sanitària	i	social.
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TAULA V-7. Activitat en l’atenció primària. Catalunya, 2007-2009
ATENCIÓ PRIMÀRIA 2007 2008 2009 % Variació 2008-2009
Visites als EAP 49.242.553 51.082.637 51.127.035 0,1

Freqüentació als EAP 7,1 7,0 6,9 -1,4

Sol·licituds d’anàlisis clíniques 8,8 10,1 9,4 -6,9

Sol·licituds de diagnòstic per la imatge 3,7 4,1 4,1 0,0

Sol·licituds d’interconsulta 6,3 6,9 7,1 2,9

Unitat: nombres absoluts (visites), nombre de visites per habitant (freqüentació) i percentatges (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 (s’exclou l’atenció continuada).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.

2.3.2 • ATENCIÓ HOSPITALÀRIA

Dins l’àmbit de l’atenció hospitalària,107 es constata que el nombre d’hospitals de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública (XHUP) va romandre estable entre els anys 2008 i 2009, amb 65 centres, mentre que 
la taxa de llits hospitalaris per habitant va tornar a baixar. Aquesta tendència s’observa a la major part dels 
països occidentals i de la UE, on el nombre de llits per habitant ha anat disminuint a tots els països al llarg 
dels últims quinze anys, especialment a Letònia, Lituània i Bulgària.

Més enllà de les mesures de contenció de la despesa pública sanitària, en el cas de Catalunya s’ha de tenir 
també present que les millores tecnològiques han possibilitat el desenvolupament de serveis, com la cirurgia 
de dia, que donen lloc a un escurçament progressiu de la durada mitjana de les estades hospitalàries (5,3 
dies l’any 2006, 5,2 el 2007, 5,1 el 2008 i 5 el 2009). Aquest fet, i les tendències actuals cap a una 
atenció més ambulatòria, fa que es plantegi “una concepció d’hospital força diferent de la clàssica, on el llit 
hospitalari va perdent la referència com a indicador”.108 

Tot i això, cal assenyalar que la taxa global de llits hospitalaris (de centres públics i privats) de Catalunya 
l’any 2010109 se situa per sota de la mitjana dels països de la UE l’any 2008110 (45 per 10.000 habitants 
vs. 57, respectivament) i de la recomanació de l’OMS (de 80 a 100 llits per 10.000 habitants), però per 
sobre de la mitjana del conjunt de l’Estat (35 per 10.000 habitants l’any 2010).111

TAULA V-8. Recursos en l’atenció hospitalària. Catalunya, 2007-2009
ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 2007 2008 2009 % Variació 2008-2009
Centres XHUP 65 65 65 0,0

Llits hospitalaris (XHUP) 20,0 19,4 19,1 -1,5

Centres amb consulta externa 65 62 64 3,2

Centres amb urgències 58 56 58 3,6

Centres amb hospital de dia 62 60 61 1,7

Centres amb CMA1 62 59 61 3,4

Unitats: nombres absoluts (centres) i taxa per 10.000 habitants (llits).
Nota: la taxa de llits d’aguts s’ha calculat sobre la base del nombre de persones inscrites en el RCA el 31 de desembre de l’any anterior 
a cadascun dels anys de referència.
1 Cirurgia major ambulatòria.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.

	107	•	 El	CatSalut	ofereix	atenció	hospitalària	a	través	de	la	xarxa	hospitalària	d’utilització	pública	(XHUP)	i	d’alguns	dels	recursos	
d’atenció	sociosanitària	i	d’atenció	psiquiàtrica	i	de	salut	mental.	La	XHUP	està	formada	pels	centres	hospitalaris	que	con-
tracta	el	CatSalut	per	a	la	prestació	de	serveis.

	108	•	 CatSalut	(2010).	Memòria del CatSalut 2009.	Barcelona:	Departament	de	Salut,	pàg.	76.
	109	•	 «Informació	estadística»	del	Catàleg	Nacional	d’Hospitals.	Disponible	a:
	 	 http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/home.htm.	
	110	•	 OCDE	(2010).	Health at a Glance. Europe 2010.	Disponible	a:
  http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2010_health_glance-2010-en.	
	111	•	 Ibídem,	109	(«Informació	estadística»).
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L’activitat assistencial amb hospitalització del 2009 es va mantenir pràcticament igual que l’any anterior i 
només variaria el -0,1% —es va reduir l’hospitalització convencional i es va incrementar la cirurgia major 
ambulatòria (CMA). La taxa bruta d’hospitalització es va contraure per segon any consecutiu fins a situar-se 
en 98,1 per mil contactes de residents malalts a Catalunya. 

Quant a l’activitat de consulta externa, l’any 2009 va augmentar el nombre de primeres visites ateses en 
els centres de la XHUP alhora que es va reduir en els CAP II.112 Aquesta tendència s’ha anat repetint en 
els últims anys com a conseqüència del procés d’integració de l’activitat assistencial dels CAP II en les 
consultes externes dels hospitals d’aguts, bé sigui en el mateix edifici, bé en centres que en depenen. Per 
la seva banda, les sessions en hospitals de dia es van reduir el 4,1%, les intervencions de cirurgia menor 
ambulatòria (CmA) van romandre pràcticament estables, i les urgències ateses en els hospitals d’aguts es 
van incrementar el 2,6%.

TAULA V-9. Activitat en l’atenció hospitalària. Catalunya, 2007-2009

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 2007 2008 2009
% Variació
2008-2009

Contactes d’hospitalització convencional i 
d’intervencions de CMA 745.831 757.987 757.311 -0,1

Taxa bruta d’hospitalització 100,2 99,5 98,1 -1,4

Primeres visites en consultes externes hospitalàries 
en centres de la XHUP 2.930.471 3.076.894 3.428.011 11,4

Visites en consultes externes hospitalàries en CAP II 2.181.331 1.721.347 1.562.396 -9,2

Sessions d’hospital de dia 748.281 800.826 768.007 -4,1

Intervencions de CMA 253.769 259.514 259.743 0,1

Urgències ateses 3.449.218 3.422.847 3.512.697 2,6

Unitats: taxa bruta de 1.000 habitants (hospitalització) i nombres absoluts (resta d’indicadors).
Nota: el concepte contacte designa cada vegada que una persona malalta accedeix a un hospital general d’aguts per rebre qualsevol 
tipus d’assistència finançada pel CatSalut, és a dir, el 77,5% dels contactes l’any 2009, independentment de si es van produir en cen-
tres hospitalaris públics o privats amb serveis concertats. L’hospitalització convencional i la CMA s’analitzen conjuntament perquè els 
procediments de CMA poden requerir un ingrés hospitalari. La taxa bruta d’hospitalització es basa en el nombre de contactes finançats 
pel CatSalut per regió sanitària (RS) de residència, mentre que el nombre de contactes inclou també els de les persones amb residèn-
cia no específica o fora de Catalunya. L’activitat de consulta externa està constituïda per les visites a diverses especialitats mèdiques 
finançades pel CatSalut als hospitals d’aguts i per les visites als CAP II.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.

2.3.3 • ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

En relació amb l’assistència sociosanitària113 durant el 2009, el nombre de llits per 10.000 persones grans 
va mantenir-se pràcticament igual que l’any anterior malgrat l’envelliment demogràfic i la disminució del 
nombre de centres d’internament en dues unitats. De fet, la reducció de la taxa de llits de llarga durada per 
habitant va quedar compensada pel creixement de la de llits sociosanitaris de mitjana durada (encetat anys 
enrere). Concretament, l’increment relatiu més important entre el 2008 i el 2009 es va produir, un any més, 
en les unitats per a persones convalescents (el 14,8%), seguit de les unitats de cures pal·liatives (el 4,9%), 
mentre que la taxa de llits polivalents va disminuir el 3%.

Per la seva banda, l’activitat dels recursos sociosanitaris d’internament es va intensificar molt significativa-
ment durant l’any 2009 (el 17,7%), tant pel que fa als episodis assistencials de llarga durada como als de 

	 112	•	 Els	CAP	II	són	centres	d’atenció	primària	on	es	presten	algunes	especialitats	mèdiques	i	que	serveixen	de	suport	i	referència	als	CAP.
	 113	•	 L’atenció	sociosanitària	s’adreça	a	les	persones	dependents,	no	autosuficients	a	nivell	funcional	i	que	requereixen	un	ajut,	vi-

gilància	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	i	unitats	de	mitjana	durada	de	convalescents,	cures	pal·liatives	o	polivalents	
dels	centres	hospitalaris)	o	bé	un	conjunt	de	dispositius	alternatius	(atenció	ambulatòria	dels	hospitals	de	dia	sociosanitaris,	
atenció	domiciliària	dels	programes	d’atenció	domiciliàri-equips	de	suport	(PADES)	i	dels	equips	de	teràpia	en	atenció	directa	
ambulatòria	(ETODA),	i	atenció	de	les	unitats	funcionals	interdisciplinàries	sociosanitàries	(UFISS)	i	els	equips	d’avaluació	inte-
gral	ambulatòria	(EAIA).	Per	a	més	informació,	vegeu:	http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_sociosanitaria.htm.
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mitjana. D’aquests últims, l’àmbit que va experimentar una ampliació més gran d’activitat fou la convales-
cència (el 21% enfront del 12,3% dels de cures pal·liatives).

TAULA V-10. Recursos en l’atenció sociosanitària. Catalunya, 2007-2009
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 2007 2008 2009 % Variació 2008-2009
Internament
Centres sociosanitaris 96 98 96 -2,0

Llits sociosanitaris 73,3 73,9 73,8 -0,1

Llarga durada 49,6 49,5 47,0 -5,1

Mitjana durada 23,6 24,4 26,9 10,1

Convalescència 14,9 16,1 18,5 14,8

Cures pal·liatives 2,8 3,0 3,1 4,9

Polivalent 5,9 5,4 5,2 -3,0

Alternatives a l’internament
Unitats d’hospital de dia sociosanitari - 72 73 1,4

Places d’hospital de dia sociosanitari 16,3 16,8 16,4 -2,7

PADES 73 73 81 11,0

ETODA 6 6 6 0,0

UFISS 65 65 65 0,0

Geriatria 32 32 31 -3,1

Cures pal·liatives 23 23 23 0,0

Mixta 10 10 11 10,0

EAIA 76 78 79 1,3

Trastorns cognitius 30 30 30 0,0

Geriatria 27 27 28 3,7

Cures pal·liatives 15 15 15 0,0

Polivalent 4 6 6 0,0

Unitats: nombres absoluts (centres, unitats d’hospital de dia sociosanitari, PADES i ETODA) i taxa per 10.000 habitants de 65 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 en cadascun dels anys de referència segons les dades de l’Idescat (padró continu). Les dades 
sobre les unitats de llarga durada també inclouen les persones malaltes de llarga durada amb diagnòstic de sida. Les dades sobre les 
unitats de mitjana durada convalescent també inclouen les unitats de mitjana durada psicogeriàtrica per a persones malaltes d’Alzhe-
imer i altres demències.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.

Quant als recursos sociosanitaris alternatius al règim d’internament, destaca la reducció, en termes rela-
tius, del nombre de places dels hospitals de dia, tot i l’increment d’aquestes infraestructures en una unitat 
el 2009. L’activitat dels hospitals de dia sociosanitaris també es va reduir el 9,2% en comparació amb el 
2008. Es produeix, doncs, encara que sigui conjunturalment, un canvi en la tendència creixent dels últims 
anys del model d’atenció sociosanitària basat en el no-internament i la proximitat. 

Pel que fa a la resta de serveis, els equips de teràpia d’observació directa ambulatòria (ETODA) i les unitats 
funcionals interdisciplinàries sociosanitàries en l’àmbit hospitalari (UFISS) van romandre estables (es van 
reduir en una unitat els equips de geriatria però es van incrementar en una altra els equips mixtos), mentre 
que els programes d’atenció domiciliària – equips de suport (PADES) i els equips d’avaluació integral am-
bulatòria (EAIA) van incrementar la seva presència, respectivament, en vuit i una unitats (els EAIA guanyen 
un equip de geriatria).

En termes d’activitat, el nombre d’episodis assistencials dels PADES va decaure el 0,8% (malgrat l’incre-
ment de les unitats en funcionament), mentre que en el cas dels ETODA va succeir el mateix però amb més 
intensitat (el 2,5%) (tot i el manteniment del nombre d’unitats). Mentrestant, les UFISS experimentaven un 
increment molt rellevant de l’activitat (el 26,7%) sobretot a causa de l’aportació dels episodis assistencials 
en unitats mixtes (el 187,7%), seguit dels de cures pal·liatives (el 24,4%) i, finalment, dels d’unitats de 
geriatria (el 4,6%).
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TAULA V-11. Activitat en l’atenció sociosanitària. Catalunya, 2007-2009
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 2007 2008 2009 % Variació 2008-2009
Internament
Episodis assistencials 34.090 34.522 40.636 17,7

Episodis de llarga durada 12.067 12.031 13.915 15,7

Episodis de mitjana durada 22.023 22.491 26.721 18,8

Episodis de convalescència 17.414 16.882 20.420 21,0

Episodis de cures pal·liatives 4.609 5.609 6.301 12,3

Episodis polivalents - - - -

Alternatives a l’internament
Episodis d’hospital de dia sociosanitari 6.181 6.250 5.674 -9,2

Episodis PADES 13.440 13.110 13.000 -0,8

Episodis ETODA 269 203 198 -2,5

Episodis UFISS 20.316 19.122 24.226 26,7

Episodis de geriatria 15.811 12.820 13.415 4,6

Episodis de cures pal·liatives 3.041 4.482 5.574 24,4

Episodis d’unitats mixtes 1.464 1.820 5.237 187,7

EAIA - - - -

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, fins l’any 2007 les xifres d’activitat de les unitats de convalescència englobaven les de les 
unitats polivalents, atès que es tracta de recursos que atenen indistintament persones malaltes tributàries de cures pal·liatives i, fo-
namentalment, convalescents. A partir de l’any 2008, però, els registres de mitjana durada polivalents 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 assistencials, i s’entén per episodi l’atenció a una persona per una mateixa causa en una 
mateixa unitat o per part d’un mateix equip assistencial (els 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’activitat dels EAIA no consta en la informació del Departament 
de Salut.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.

2.3.4 • ATENCIÓ EN SALUT MENTAL

Dins l’àmbit de l’atenció en salut mental114 amb internament, l’any 2009 s’incrementa el nombre de centres 
d’hospitalització psiquiàtrica en una unitat. Tot i això, la taxa de llits per habitant es va mantenir estable i 
el nombre d’altes, tant dels hospitals psiquiàtrics com dels serveis de psiquiatria dels hospitals generals, va 
decaure (concretament, l’1,2 i el 4,9%).

TAULA V-12. Recursos en l’atenció en salut mental. Catalunya, 2007-2009
ATENCIÓ EN SALUT MENTAL 2007 2008 2009 % Variació 2008-2009
Internament
Centres d’hospitalització psiquiàtrica 37 38 39 2,6

Llits d’hospitalització psiquiàtrica 5,6 5,6 5,6 0,0

	 114	•	 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	psiqui-
àtrics	(centres	hospitalaris	monogràfics)	conjuntament	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	perifèriques,	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	mental	(que	
s’adrecen	a	la	població	que	pateix	trastorns	mentals	severs	sense	descompensacions	agudes	amb	l’objectiu	d’aconseguir	un	
grau	determinat	d’autonomia	mentre	continuen	integrades	en	el	seu	medi	sociofamiliar).	Els	centres	de	dia	per	a	la	població	
infantil	i	juvenil	són	bàsicament	centres	d’educació	especial.
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Alternatives a l’internament
Atenció ambulatòria

CSMIJ 46 46 50 8,7

CSMA 73 73 74 1,4

Consultes perifèriques infantils i juvenils 24 24 21 -12,5

Consultes perifèriques d’adults 13 14 13 -7,1

Hospitals de dia de salut mental

Centres infantils i juvenils 19 21 22 4,8

Centres adults 26 27 27 0,0

Places infantils i juvenils 3,0 3,1 3,1 0,0

Places adults 1,0 1,1 1,0 -2,7

Centres de dia de salut mental

Centres infantils i juvenils 7 7 7 0,0

Centres adults 60 60 60 0,0

Places infantils i juvenils 0,2 1,9 1,8 -2,8

Places adults 3,1 3,0 3,0 0,0

Unitats: nombres absoluts (centres), taxa per 10.000 habitants (llits), taxa per 10.000 habitants de fins a 18 anys d’edat (places de 
centres infantils i juvenils) i taxa per 10.000 habitants de més de 18 anys d’edat (places de centres d’adults).
Nota: les dades sobre internament fan referència als centres psiquiàtrics monogràfics autoritzats i als centres que presten serveis 
d’internament psiquiàtric (serveis de psiquiatria dels hospitals generals i dels centres sociosanitaris autoritzats). La taxa de llits d’hos-
pitalització psiquiàtrica s’ha calculat sobre la base del nombre de persones inscrites en el RCA el 31 de desembre de l’any anterior a 
cadascun dels anys de referència. La taxa de places dels hospitals de dia de salut mental i dels centres de dia de salut mental s’ha 
calculat sobre la base del nombre de persones de fins a 18 anys (centres infantils i juvenils) i de més de 18 (centres d’adults) inscrites 
en els RCA el 31 de desembre de l’any anterior a cadascun dels anys de referència.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.

Pel que fa a l’atenció en salut mental a través de recursos alternatius a l’internament, val a destacar l’increment en 
quatre unitats del nombre de centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i en una dels centres de salut mental 
d’adults (CSMA). Aquesta tendència, però, es va produir en detriment del nombre de consultes perifèriques que 
atenen la població de zones de menys densitat demogràfica o més difícil accés. En termes d’activitat, l’atenció am-
bulatòria es va incrementar globalment el 6,9%, sobretot gràcies a l’activitat dels CSMIJ més que no pas dels CSMA.

El nombre de centres infantils i juvenils dels hospitals de dia de salut mental es va incrementar en una unitat 
l’any 2009, però aquesta variació no es va traduir en la taxa de places per habitant, que va romandre cons-
tant. L’activitat d’aquests centres es va intensificar en comparació amb el 2008, atès que el nombre d’altes 
infantils i juvenils va créixer el 13,6%. Per la seva banda, el nombre de centres d’adults dels hospitals de 
dia de salut mental no va variar, mentre que la taxa de places per habitant va experimentar una regressió del 
2,7%. L’activitat també es va intensificar en comparació amb el 2008. 

TAULA V-13. Activitat en l’atenció en salut mental. Catalunya, 2007-2009
ATENCIÓ EN SALUT MENTAL 2007 2008 2009 % Variació 2008-2009
Internament

Altes hospitals psiquiàtrics 12.868 13.954 13.783 -1,2

Altes hospitals generals 8.435 8.485 8.071 -4,9

Alternatives a l’internament
Pacients atesos en atenció ambulatòria 207.485 199.875 213.582 6,9

Pacients atesos en CSMIJ 47.661 41.787 49.089 17,5

Pacients atesos en CSMA 159.824 158.088 164.493 4,1

Altes hospitals de dia de salut mental 4.135 3.461 3.831 10,7

Altes infantils i juvenils 1.668 844 959 13,6

Altes d’adults 2.467 2.617 2.872 9,7

Altes centres de dia de salut mental - - - -

Centres infantils i juvenils - - - - 

Centres d’adults 1.150 1.244 1.279 2,8

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.
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Finalment, el nombre de centres de dia de salut mental no va variar al llarg del 2009, però sí la taxa de pla-
ces per habitant dels dispositius adreçats a la població infantil i juvenil, que decau el 2,8% en comparació 
amb l’any anterior. En termes d’activitat, les dades disponibles només recullen l’increment en el nombre 
d’altes en els centres d’adults.

Quant al cas concret dels trastorns de la conducta alimentària (TCA), les dades proporcionades pel Departa-
ment de Salut constaten un increment de l’activitat en els CSMIJ i els CSMA, atès que l’any 2009 s’hi van 
atendre 2.932 pacients amb aquest diagnòstic principal, és a dir, el 8,8% més que el 2008. Per la seva 
banda, els contactes hospitalaris amb diagnòstic principal de TCA van sumar 341. Els TCA no especificats 
van representar el 44,5% de les diagnosis, seguits per l’anorèxia nerviosa (el 24,4%), la bulímia nerviosa (el 
22,6%) i la resta de trastorns (el 8,5%).

REQUADRE V-4. L’estat de salut mental i les addiccions a Catalunya

La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va informar sobre l’estat de la salut mental i les addiccions a 
Catalunya a la sessió del dia 18 de febrer de 2010.115 En primer lloc, es va destacar que la prevalença dels 
trastorns mentals a Catalunya és superior a la de l’Estat i, per tant, semblant a la de la mitjana europea, i que, 
en el cas de la infància, el fet de ser noi, tenir entre 8 i 11 anys d’edat i pertànyer a una família socioeconò-
micament desafavorida està relacionat amb una probabilitat més gran de patir trastorns mentals. 

Pel que fa als costos i la utilització dels serveis, es va posar de manifest que els trastorns mentals representen 
a l’entorn del 10% de la despesa sanitària del CatSalut (2005-2007) i que el cost total de la depressió repre-
senta a l’entorn del 0,4% del PIB (2006). De fet, es calcula que un de cada tres pacients atesos a l’atenció 
primària tenen algun trastorn mental (2006-2007), i es constata una tendència creixent de la demanda i 
l’activitat en l’atenció especialitzada (hospitalització psiquiàtrica i centres de salut mental). L’informe associa 
la posada en marxa del Pla director de salut mental i addiccions amb l’increment dels recursos i amb la prio-
rització de les activitats de promoció, prevenció i atenció integral i comunitària. 

Finalment, s’hi van detallar els àmbits d’intervenció comunitària i integral en salut mental a Catalunya, en 
relació amb els quals destaquen el Programa “Salut i escola”, el Programa de lluita contra la depressió i 
prevenció del suïcidi, el Programa “Beveu menys”, el Pla integral d’atenció a l’autisme infantil i juvenil, els 
programes d’atenció als trastorns mentals greus, l’atenció a les patologies emergents (trastorns de la conducta 
alimentària (TCA), trastorn límit de la personalitat (TLP), joc patològic i altres socioaddiccions, i el trastorn per 
dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), així com diverses guies de pràctica clínica.

2.3.5 • ATENCIÓ EN LES DROGODEPENDÈNCIES116

El nombre de centres d’atenció ambulatòria a les drogodependències (CAS) va augmentar de 64 a 66 des-
prés de dos anys d’estancament. Aquest fet aproxima la situació l’any 2009 a la del 2006, quan a Catalu-
nya hi havia 67 dispositius d’aquestes característiques. El nombre de visites individuals als CAS també va 
créixer però el de desintoxicacions es va reduir el 3,7%.

Les dades disponibles posen de manifest una tendència creixent en l’activitat de les unitats hospitalàries 
de desintoxicació per tercer any consecutiu (el nombre de desintoxicacions augmenta l’1,1% respecte de 
l’any 2008). En aquest sentit, l’alcohol va ser novament la droga que va generar el nombre més elevat 
d’altes per desintoxicacions hospitalàries, amb gairebé la meitat dels casos, seguida per la cocaïna i 
l’heroïna.

	 115	•	 Comissió	de	Salut	del	Parlament	de	Catalunya	(18.02.2010).	Sessió informativa sobre salut mental i addiccions.	Barcelona:	
Generalitat	de	Catalunya.	Departament	de	Salut.

	 116	•	 El	Departament	de	Salut	disposa	d’una	xarxa	d’atenció	a	les	drogodependències	(XAD)	amb	66	centres	d’atenció	i	seguiment	
(CAS).	Els	CAS	són	centres	d’atenció	ambulatòria	a	les	drogodependències	que	desenvolupen	activitats	de	prevenció,	aten-
ció,	suport	i	incorporació	social	a	través	de	diferents	modalitats	de	tractament.	La	XAD	també	disposa	de	centres	de	reducció	
de	danys	(al	costat	d’unitats	mòbils	i	equips	de	carrer),	sales	de	venopunció,	unitats	hospitalàries	de	desintoxicació,	unitats	
de	patologia	dual	i	centres	de	crisi,	i	treballa	en	col·laboració	amb	els	serveis	penitenciaris	i	de	Justícia	Juvenil	integrats	a	la	
xarxa	sanitària	del	Departament	de	Salut.
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TAULA V-14. Activitat en l’atenció a les drogodependències. Catalunya, 2007-2009
ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES 2007 2008 2009 % Variació 2008-2009
Visites individuals CAS 534.636 462.846 470.460 1,6

Desintoxicacions ambulatòries 6.799 6.580 6.336 -3,7

Desintoxicacions hospitalàries 1.084 1.066 1.078 1,1

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.

2.3.6 • DONACIÓ I TRASPLANTAMENT

L’any 2010 es van realitzar a Catalunya 745 trasplantaments d’òrgans sòlids, és a dir, l’11,7% menys que el 
2009, quan es va assolir per segona vegada consecutiva un nou màxim històric amb 844 intervencions. El 
nombre de donants vàlids també va decaure el 24,1% (de 265 casos a 201) com a conseqüència, en part, 
de la disminució de la participació del traumatisme cranioencefàlic (TCE) entre les causes de mort de les 
persones donants vàlides (del 19,3 al 15,9% en només un any). Aquest fet s’explica, al seu torn, com una 
conseqüència de la davallada de la sinistralitat a la xarxa viària i del desplegament del codi ictus i el codi in-
fart, tots dos destinats a la prevenció de la mortalitat per malalties neurològiques i cardíaques. Tanmateix, el 
percentatge de negatives a la donació expressades per les famílies de les possibles persones donants també 
es va incrementar durant l’any 2010 del 15 al 20,8%, la qual cosa suggereix la incidència que poden exercir 
determinades actuacions de conscienciació sobre l’activitat de donació i trasplantament.

L’activitat de donació i trasplantament a Catalunya se situa al capdavant del món, però això no vol dir que no 
hi hagi una situació de desequilibri entre la demanda i l’oferta d’òrgans per a trasplantaments. L’any 2010 la 
llista d’espera va ser de 1.354 pacients (71 més que el 2009), de manera que es planteja la necessitat de 
continuar desenvolupant mesures com ara l’estimulació del trasplantament de donant viu i el Programa de 
cor aturat, recollides en el Pla estratègic 2005-2010 de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

Pel que fa als teixits humans, l’any 2010 es van dur a terme un total de 14.103 trasplantaments (el 31,3% més 
que el 2008, segons les darreres dades de l’OCATT), dels quals els més nombrosos van ser els ossis liofilitzats 
(5.728 fragments, el 40,6%), seguits amb distància pels osteotendinosos (2.828 fragments, el 20,1%), els de 
còrnia (1.056, el 7,5%), els cultius cel·lulars i els preparats biològics oftalmològics (733 trasplantaments, el 
5,2%) i, en cinquè lloc, les cèl·lules progenitores de l’hemopoesi (TPH) (427 trasplantaments, el 3%).

TAULA V-15. Activitat de donació i trasplantament. Catalunya, 2008-2010
DONACIÓ I TRASPLANTAMENT 2008 2009 2010 % Variació 2009-2010
Trasplantaments d’òrgans sòlids 832 844 745 -11,7

Trasplantaments de teixits 11.203 10.740 14.103 31,3

Llistes d’espera 1.293 1.283 1.354 5,5

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia partir de les dades d’OCATT (2010). Activitat de donació i trasplantament d’òrgans i teixits a Catalunya, 2010. Da-
des preliminars. Barcelona: Departament de Salut, i de CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.

2.3.7 • LLISTES D’ESPERA GARANTIDES

L’any 2010 hi havia setze intervencions quirúrgiques que tenien un temps d’espera màxim de sis mesos a la 
xarxa sanitària pública. En cas que la intervenció no es pogués realitzar en el termini compromès, el CatSalut 
proposava un centre alternatiu on fos possible dur a terme l’operació en un termini màxim de trenta dies. 
Les llistes d’espera més nombroses el juny del 2010 per als procediments quirúrgics en garantia (Decret 
345/2002, de 24 de desembre) corresponien a les operacions de cataractes, amb 16.909 persones malaltes 
en espera (el 12,3% més que el mes de desembre del 2009), seguides amb distància de les operacions 
de galindons, amb 5.172 persones (el 4,4% més), les de pròtesis de genoll, amb 4.612 persones (el 7,2% 
menys) i les artroscòpies, amb 4.904 persones (el 0,3% més). 
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En total, el juny del 2010 hi havia 53.610 intervencions quirúrgiques amb temps màxim d’espera garantit 
pendents de ser realitzades (sense comptar les vasectomies i la septoplàstia, que es monitoren a part), és a 
dir, el 5,8% més que sis mesos abans. Quant al temps mitjà d’espera (3,97 mesos), s’ha de mencionar una 
dilació del 3,1%, fet que es tradueix en una diferència pràctica de tres dies i mig més, aproximadament. La 
taxa de pacients en llista d’espera quirúrgica el juny del 2010 era de 70,1 per 10.000 habitants, per sobre 
de la de desembre del 2009, que era de 66,6.

Pel que fa a les proves diagnòstiques, el decret que havia d’establir els terminis màxims d’accés a determina-
des proves continuava en fase de tramitació al 2010, però el CatSalut en feia el monitoratge. La llista d’espe-
ra per a les proves diagnòstiques era de 144.317 persones el mes de juny del 2010, és a dir, el 22,9% més 
que el desembre del 2009, mentre que el temps mitjà d’espera era de 48 dies, dos més que mig any abans.

TAULA V-16. Llistes d’espera garantides. Catalunya, 2008-2010
LLISTES D’ESPERA Des. 2008 Des. 2009 Juny 2010 % Variació des. 2009 – juny 2010
Intervencions quirúrgiques 50.717 50.705 53.610 5,7

Proves diagnòstiques 130.254 122.891 144.317 17,4

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de Departament de Salut (2010). Llistes d’espera. Juny 2010, i de CTESC (2010). Memòria socioeco-
nòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona.

Cal tenir en compte que els temps d’espera no es distribueixen equitativament pel conjunt del territori de 
Catalunya.117 Així, pel que fa a les intervencions quirúrgiques, el temps mitjà d’espera el juny del 2010 
variava entre 1,4 mesos a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran i 5,5 mesos a la Catalunya Central, mentre 
que en el cas de les proves diagnòstiques la forquilla temporal anava dels 19 dies de la regió sanitària de 
l’Alt Pirineu i Aran als 56 de Barcelona.

2.4 • LA DESPESA SANITÀRIA

2.4.1 • DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El pressupost de l’Agrupació Salut per a l’any 2010 és de 10.177,0 milions d’euros, el 4,7% més alt que 
l’any 2009. De totes maneres, el pes de les despeses de salut sobre el total del pressupost del sector públic 
de la Generalitat disminueix del 26,3% fins al 25,6% en aquests anys. La despesa de salut respecte del 
PIB creix lleugerament fins al 4,9%, i en termes per càpita augmenta de 1.320 euros l’any 2009 a 1.375 
euros l’any 2010.

TAULA V-17. Pressupost de despeses de salut i del total del sector públic de la Generalitat de Catalunya per als 
anys 2006-2010
 2006 2007 2008 2009 2010 Creix. 2009-2010
Agrupació Salut 8.046,1 8.831,9 9.357,5 9.721,0 10.177,0 4,7

Total sector públic 29.689,5 32.218,6 34.750,0 36.985,1 39.699,3 7,3

Salut / sector públic 27,1 27,4 26,9 26,3 25,6 -0,6

Salut / PIB 4,1 4,2 4,4 4,7 4,9 0,2

Salut per càpita (euros) 1.158 1.245 1.292 1.320 1.375 4,2

Unitats: despeses consolidades en milions d’euros, salut per càpita en euros i la resta en percentatges.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010 i Idescat.

El resum del pressupost de despeses per articles i subsectors de l’Agrupació Salut mostra com, a nivell con-
solidat, la despesa més important és la corresponent a béns i serveis, que puja a 4.517,6 milions d’euros 
i representa el 44,4% del total. En aquesta partida, s’hi inclouen els serveis sanitaris per a la col·lectivitat 

	 117	•	 Vegeu	Departament	de	Salut	(2010f).	Llistes d’espera. Juny 2010.	Barcelona.
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que el Servei Català de la Salut compra a través dels concerts. La segona partida en ordre d’importància són 
les despeses de personal, que representen el 35,3% del total, seguides de les transferències corrents, que 
inclouen principalment les prestacions farmacèutiques, i que representen el 16% de les despeses consoli-
dades totals. La resta de despeses del pressupost són les operacions de capital, que representen el 3,7% de 
les despeses totals, i les operacions financeres, que representen el 0,3% del total. Vegeu la taula «Resum 
del pressupost de despeses per articles i subsectors de l’Agrupació Salut per al 2010».

Les partides de més valor del pressupost, les depeses corrents de béns i serveis i les remuneracions del 
personal creixen fins a taxes superiors (6,0% i 11,9%, respectivament) a la del pressupost total (4,7%). La 
despesa més expansiva és la de transferències de capital, que augmenta el 61,3%, mentre que les depeses 
que més disminueixen són les transferències corrents (-12,4%, que inclouen les prestacions farmacèutiques 
a les famílies) i la variació de passius financers (-46,5%). Vegeu el gràfic «Taxes de creixement dels articles 
pressupostaris de l’Agrupació Salut per a l’any 2010 respecte de l’any 2009».

Atenent a la classificació funcional del pressupost del CatSalut 2010 sense inversions, ni farmàcia ni altres 
prestacions, s’aprecia que l’atenció hospitalària representa més de la meitat del pressupost total, el 56,9%, 
seguida de l’atenció primària, que en representa el 20,7%. Els canvis més destacats respecte de l’any 2009 
s’atribueixen a l’atenció hospitalària, que guanya 0,9 punts percentuals en la distribució de la despesa total, 
i a la medicació hospitalària, que en perd 0,5. Vegeu el gràfic «Classificació funcional (sense inversions, ni 
farmàcia ni altres prestacions) del pressupost CatSalut 2010».

TAULA V-18. Resum del pressupost de despeses per articles i subsectors de l’Agrupació Salut per al 2010

 Generalitat CatSalut ICS Resta de 
subsectors1 TOTAL

Despeses 
consolida-

bles

TOTAL CONSOLIDAT

Import %

I. Remuneracions del personal 46.626 27.038 2.129.656 1.391.637 3.594.957 0 3.594.957 35,3

II. Despeses corrents de béns i serveis 31.730 4.828.660 759.665 1.131.587 6.751.641 2.234.043 4.517.598 44,4

III. Despeses financeres 0 0 0 33.640 33.640 0 33.640 0,3

IV. Transferències corrents 9.278.798 4.345.845 186 11.377 13.636.206 12.010.105 1.626.101 16,0

OPERACIONS CORRENTS (I + II + III + IV) 9.357.154 9.201.543 2.889.507 2.568.241 24.016.445 14.244.148 9.772.297 96,0

VI. Inversions reals 2.676 189.370 26.000 141.671 359.716 24.924 334.792 3,3

VII. Transferències de capital 264.531 71.744 0 0 336.276 292.676 43.600 0,4

OPERACIONS DE CAPITAL (VI + VII) 267.207 261.114 26.000 141.671 695.992 317.600 378.392 3,7

OPERACIONS NO FINANCERES 
(corrents+capital) 9.624.362 9.462.657 2.915.507 2.709.912 24.712.437 14.561.748 10.150.689 99,7

VIII. Variació d’actius financers 85.028 85.149 0 8.144 178.321 173.766 4.554 0,0

IX. Variació de passius financers 0 0 0 21.963 21.963 157 21.806 0,2

OPERACIONS FINANCERES (VIII + IX) 85.028 85.149 0 30.107 200.284 173.923 26.361 0,3

TOTAL (no financeres + financeres) 9.709.389 9.547.806 2.915.507 2.740.019 24.912.721 14.735.671 10.177.050 100,0

Unitats: imports en milers d’euros.
(1) Inclou entitats autònomes administratives, entitats de dret públic, societats mercantils i consorcis.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

GRÀFIC V-15. Taxes de creixement dels articles pressupostaris de l’Agrupació Salut per a l’any 2010 respecte de 
l’any 2009

Unitats: percentatges.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 i el 2009.
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GRÀFIC V-16. Classificació funcional (sense inversions, ni farmàcia ni altres prestacions) del pressupost del Cat-
Salut 2010

Unitats: percentatges.
Font: pressupost de Salut per a l’any 2010 del Departament de Salut.

En relació amb la classificació econòmica del pressupost del CatSalut, que desglossa els concerts i el con-
tracte programa de l’ICS entre despeses de personal i béns i serveis, s’observa que la meitat del pressupost 
es destina a les despeses de personal, el 25,1% a béns i serveis i el 15,5% a les despeses de farmàcia. En 
comparació amb l’any 2009, els canvis més destacats fan referència a les despeses de personal, que aug-
menten 2,3 punts percentuals, i a les despeses de farmàcia, que perden 3,5 punts percentuals.

GRÀFIC V-17. Classificació econòmica (desglossament dels concerts i el contracte programa de l’ICS entre perso-
nal i béns i serveis) del pressupost del CatSalut 2010

Unitats: percentatges.
Font: pressupost de Salut per a l’any 2010 del Departament de Salut.

La classificació del pressupost sanitari públic per grups de malalties en els darrers anys es manté pràctica-
ment inalterada. En les primeres posicions se situen les malalties de l’aparell circulatori, les neoplàsies i els 
trastorns mentals. Vegeu la taula «Pressupost sanitari públic per grups de malalties. Catalunya 2006-2009».

Per acabar aquesta secció, recuperem la informació dels principals indicadors de prestació farmacèutica, 
que havien aparegut per darrera vegada a l’edició d’aquesta Memòria de l’any 2007. Les variables analitza-
des gairebé no han canviat entre l’any 2010 i l’any 2009. Per resumir aquesta informació destaquem que 
el nombre de receptes per habitant se situa en 19,8 i que l’import líquid per recepta és de 13,1 euros, que 
situa el percentatge d’aportació dels usuaris sobre el preu de venda al públic de les medicines en el 5,2%. 
S’aprecia que els pensionistes representen més del 70% del total de receptes i de l’import líquid. S’ha de 
tenir en compte que malgrat que augmenti l’import líquid per habitant entre els anys 2009 i 2010 això no 
vol dir que s’incrementi l’import líquid pagat en valor absolut ja que, per a la construcció de l’indicador, 
aquest no inclou els descomptes que l’Administració aplica a les farmàcies sobre el PVP. Vegeu la taula 
«Principals indicadors de consum i despesa farmacèutica. Catalunya, 2006-2010».
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TAULA V-19. Pressupost sanitari públic per grups de malalties. Catalunya, 2006-2009
2006 2007 2008 2009

M. aparell circulatori 993.198 15,0% 1.133.938 15,8% 1.132.965 15,1% 1.141.760 14,9%

Neoplàsies 707.324 11,0% 764.893 10,7% 762.036 10,1% 814.007 10,6%

Trastorns mentals 658.550 10,0% 773.171 10,8% 769.222 10,2% 730.682 9,5%

M. sistema nerviós 561.888 9,0% 495.789 6,9% 651.258 8,7% 706.873 9,2%

M. aparell respiratori 602.363 9,0% 680.172 9,5% 695.521 9,3% 675.082 8,8%

Lesions i emmetzinaments 511.365 8,0% 612.220 8,6% 612.279 8,1% 612.042 8,0%

M. aparell digestiu 457.230 7,0% 352.314 4,9% 538.717 7,2% 535.938 7,0%

M. aparell genitourinari 458.014 7,0% 504.197 7,0% 515.494 6,9% 509.275 6,7%

M. aparell osteomuscular 361.009 5,0% 397.323 5,6% 421.732 5,6% 428.960 5,6%

M. endocrines 312.877 5,0% 346.621 4,8% 345.548 4,6% 368.977 4,8%

Altres 980.579 14,9% 1.088.252 15,2% 1.076.152 14,3% 1.132.539 14,8%

TOTAL 6.604.397 100,0% 7.148.890 100,0% 7.520.924 100,0% 7.656.135 100,0%

Unitats: milers d’euros i percentatges.
Font: pressupost de Salut, 2006-2009. Elaboració: Gabinet Tècnic. Direcció General de Planificació i Avaluació. Departament de Salut.

TAULA V-20. Principals indicadors de consum i despesa farmacèutica. Catalunya, 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010 Variació 2009-2010

Receptes per habitant 18,0 18,6 19,1 19,4 19,8 2,3%

Import líquid1 per recepta (euros) 13,6 13,3 13,4 13,3 13,1 -2,0%

Import líquid per habitant (euros) 245,1 247,2 256,1 258,3 259,0 0,2%

% Receptes de pensionistes / total de receptes 71,7% 71,7% 72,6% 72,1% 73,0% 1,2%

% Import líquid de pensionista / total import líquid 78,2% 78,5% 79,1% 79,0% 79,2% 0,3%

PVP per habitant (euros) 259,8 261,8 270,7 273,2 273,2 0,0%

% d’aportació dels usuaris sobre el PVP 5,7% 5,6% 5,4% 5,4% 5,2% -4,6%

Unitats: nombre de receptes, euros i percentatges.
(1) Import líquid: preu de venda al públic (PVP) menys l’aportació de l’usuari.
Font: Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries. CatSalut.

Amb referència als envasos farmacèutics, pràcticament no hi ha canvis en la distribució per grups de la 
classificació ATC en els darrers anys. En les primeres posicions se situen les medicines del sistema cardio-
vascular, seguides de les medicines del sistema nerviós i de les del tracte alimentari i metabolisme.

TAULA V-21. Distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC (anatòmica – terapèutica – 
química). Catalunya, 2006-2010
 2006 2007 2008 2009 2010
Sistema cardiovascular 23,1 23,2 23,6 23,4 23,8

Sistema nerviós 23,3 23,0 22,9 22,9 23,1

Tracte alimentari i metabolisme 14,4 14,8 15,2 15,3 15,8

Sistema musculoesquelètic 9,6 9,6 9,4 9,4 9,0

Sistema respiratori 7,6 7,7 7,3 7,5 7,0

Sang i òrgans hematopoètics 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9

Òrgans dels sentits 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5

Antiinfecciosos per a ús sistèmic 4,4 4,2 4,0 3,9 3,6

Sistema genitourinari i hormones sexuals 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6

Dermatològics 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2

Preparats hormonals sistèmics, excloent-ne hormones sexuals i insulines 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6

Agents antineoplàsics i immunomoduladors 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

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

Diversos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

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

Unitats: percentatges.
Font: Departament de Salut.
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2.4.2 • DESPESA SANITÀRIA PRIVADA I DESPESA SANITÀRIA TOTAL

La despesa sanitària de les famílies de Catalunya representa el 29,7% de la despesa pública pressupos-
tada en salut i el 3,17% de la despesa total de les famílies l’any 2009. En els darrers anys s’aprecia una 
lleugera tendència a la baixa del pes de la despesa sanitària de les famílies sobre la despesa pública en 
salut i una lleugera tendència a l’alça del pes d’aquesta despesa sobre la despesa total de les famílies. A 
Espanya, aquests percentatges i aquestes tendències són molt semblants als de Catalunya. Vegeu la taula 
«Despesa sanitària de les famílies. Catalunya i Espanya, 2006-2009». De totes maneres, malgrat que 
aquestes dades revelen un esforç de la despesa privada en salut (amb referència a la despesa pública i 
la despesa privada total) semblant a Catalunya que a Espanya, si tenim en compte la despesa privada en 
salut mitjana per persona i per llar, aleshores Catalunya mostra uns registres superiors als del conjunt de 
l’Estat: la despesa privada en salut mitjana per persona és de 406,29 euros a Catalunya i de 363,23 euros 
a Espanya, i la mateixa despesa per llar és de 1.058,53 euros a Catalunya i de 971,92 euros a Espanya 
l’any 2009.

Amb dades més completes que les anteriors però no tan recents del Departament de Salut i del Servei Català 
de la Salut es comprova que la despesa sanitària total a Catalunya l’any 2007 representa el 7% del PIB, 
de la qual el 4,7% correspon a la participació de la despesa sanitària pública en salut i el 2,3% correspon 
a la despesa sanitària privada.118 Amb aquesta informació, la despesa sanitària privada se situa a l’entorn 
del 50% de la despesa sanitària pública, percentatge més alt que el que donàvem en el paràgraf anterior 
(29,7%) per la suma de les despeses vinculades a les assegurances lligades a la salut, que abans no es 
tenien en compte, a més a més d’una valoració més alta de la despesa privada en salut de les famílies.119 
Vegeu la taula «Despesa sanitària total a Catalunya per organismes, 2006-2007».

TAULA V-22. Despesa sanitària de les famílies. Catalunya i Espanya, 2006-2009
CATALUNYA 2006 2007 2008 2009
Despesa en salut de les famílies 2.674,4 2.933,0 2.843,0 2.942,7

% respecte de la despesa pública pressupostada en salut (CA i CL) 32,3 32,3 29,7 29,7

% respecte del total de la despesa privada 3,08 3,20 2,99 3,17

ESPANYA 2006 2007 2008 2009
Despesa en salut de les famílies 14.294,9 15.525,4 17.118,1 16.609,8

% respecte de la despesa pública pressupostada en salut (CA i CL) 29,1 28,9 30,0 28,0

% respecte del total de la despesa privada 2,95 2,98 3,20 3,20

Unitats: milions d’euros i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de pressupostos familiars de l’INE i del Ministeri d’Economia.

TAULA V-23. Despesa sanitària total a Catalunya per organismes, 2006-2007

 
2006 2007

Import Distribució Import Distribució
Generalitat de Catalunya 8.046,1 60,3  8.831,9  60,8  

Corporacions locals 212,7 1,6  236,2  1,6  

Mutualitats públiques 419,3 3,1 447,5  3,1  

Administració de l’Estat 168,7 1,3  189,9  1,3  

DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA 8.846,8 66,3  9.705,5  66,9  

Percentatge sobre el PIB 4,5 - 4,7  - 

Assegurances lligades a la salut 1.068,9 8,0  1.155,4  8,0  

Despesa privada en salut de les famílies 3.423,9 25,7  3.655,5  25,2  

DESPESA SANITÀRIA PRIVADA 4.492,8  33,7  4.810,9  33,1  

Percentatge sobre el PIB 2,3  - 2,3  - 

	 118	•	 Argenter,	M;	Álvarez,	M.	J.;	Martínez,	F.;	Vidal,	R.	«La	salut	com	a	sector	econòmic	de	Catalunya».	Fulls Econòmics del Sis-
tema Sanitari,	núm.	10,	octubre	del	2010.	Departament	de	Salut	i	Servei	Català	de	la	Salut.	

	 119	•	 El	valor	de	la	despesa	privada	en	salut	de	l’informe	de	la	Generalitat	i	del	Servei	Català	de	la	Salut	(3.655,5	milions	d’euros	
l’any	2007)	es	calcula	a	partir	de	la	informació	inclosa	en	la	Comptabilitat	Regional	d’Espanya,	en	el	grup	6	de	sanitat,	dins	
la	classificació	de	la	despesa	en	consum	final	de	les	famílies	per	finalitat.	Aquest	valor	és	molt	més	alt	que	el	que	dóna	l’En-
questa	de	pressupostos	familiars	de	l’INE	(2.933,0	milions	d’euros	l’any	2007).
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DESPESA SANITÀRIA TOTAL 13.339,6  100,0  14.516,4  100,0  

Percentatge sobre el PIB 6,8  - 7,0  - 

Unitats: milions d’euros i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’informe del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut «La salut com a sector econòmic 
de Catalunya», i de l’Idescat.

2.5 • NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES

Àmbit europeu

Durant l’any 2010 la normativa en matèria de salut atorga una rellevància especial als aspectes vinculats 
amb la prevenció de malalties. En aquest sentit, es tracten aspectes com ara el seguiment d’una dieta i uns 
estils de vida adequats, la detecció precoç i la interacció entre els estats membres per tal de consensuar 
plans i estratègies adequades per fer front als problemes derivats de la salut. D’altra banda, es detecten 
desigualtats en l’àmbit de la salut que afecten, principalment, els grups de la població en risc d’exclusió 
social, les quals s’accentuen atesa la conjuntura econòmica actual.

En primer lloc, s’ha aprovat una Recomanació relativa a la iniciativa de programació conjunta de la inves-
tigació «Una dieta sana per a una vida sana»,120 a través de la qual la Comissió insta els estats membres 
a elaborar i posar en marxa una estratègia comuna en matèria de prevenció de malalties vinculades amb 
l’alimentació. Segons la Comissió, aquesta estratègia hauria de preveure l’intercanvi d’informació entre els 
estats membres de la UE sobre els programes i les activitats d’investigació, així com els recursos i les millors 
pràctiques a l’hora d’establir estudis clínics. La Comissió també recomana que hi hagi més col·laboració 
entre els sectors públic i privat i la creació de xarxes entre els centres existents que s’especialitzin en la 
ciència del consum, la nutrició i les tecnologies de transformació.

En relació amb la dieta, les Conclusions del Consell, de 8 de juny de 2010,121 incideixen en la importàn-
cia de les mesures per reduir la ingesta de sal a fi de millorar la salut de la població i, en aquest sentit, el 
Consell insta la Comissió perquè reforci el plantejament sistemàtic per combatre l’elevat consum de sal a 
escala europea.

El Comitè de les Regions emet un dictamen sobre el tema «Solidaritat en matèria de salut: reducció de les 
desigualtats en salut a la UE»,122 el qual parteix de la base que la salut i el benestar social són elements clau 
per lluitar contra l’exclusió, i recomana que l’Estratègia Europa 2020 abordi aquesta qüestió de manera ex-
plícita. El Comitè posa de manifest que l’actual crisi financera accentua les desigualtats en matèria de salut 
d’aquells ciutadans que han perdut la feina, l’habitatge o es veuen immersos en una situació de pobresa. En 
aquest sentit, recomana que es duguin a terme més inversions en el finançament de programes, com el VII 
Programa marc d’R+D+I, per tal que els ens locals i regionals puguin fer front a les desigualtats en matèria 
de salut. D’altra banda, el Comitè de les Regions recomana la possible utilització dels Fons estructurals per 
a combatre les desigualtats i proposa la inclusió d’indicadors que reflecteixin la diferència en els resultats 
de salut entre diferents grups poblacionals. 

El Consell de Ministres d’ocupació, política social, salut i consum també s’ha pronunciat en matèria de 
desigualtats en l’àmbit de la salut123 i, en aquest sentit, ha posat de manifest que la reducció de les de-
sigualtats és un element clau per a la protecció i la inclusió social. D’altra banda, ha subratllat que les 
iniciatives per fer front a aquesta qüestió necessiten el suport de la UE i que cal encaminar els esforços cap 
a les iniciatives adreçades a grups socials vulnerables i intercanviar les bones pràctiques entre els estats 
membres.

	120	•	 DOUE	L110,	d’1.05.2010.
	121	•	 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:305:0003:0005:ES:PDF.
	122	•	 DOUE	C232,	de	27.08.2010.
	123	•	 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/115003.pdf.
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El Comitè Econòmic i Social Europeu ha publicat un dictamen124 sobre la Comunicació de la Comissió al 
Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions «Acció 
contra el càncer: una associació europea»,125 la qual té com a objectiu incentivar els esforços dels estats 
membres en la creació de plans integrals de lluita contra el càncer, que haurien de contribuir a la reducció 
del 15% del càncer al 2020. La Comissió Europea proposa accions en els quatre àmbits següents: promoció 
de la salut i detecció precoç, identificació i difusió de les bones pràctiques, cooperació i coordinació en 
matèria d’investigació sobre el càncer i procés d’avaluació comparativa. El Comitè, en el seu Dictamen, fa 
una valoració positiva de la Comunicació i en ressalta alguns aspectes, com ara la importància que la UE 
emprengui una acció conjunta per tal de donar suport als estats membres en la seva lluita contra el càncer. 
També manifesta que és especialment important orientar la prevenció cap a aquells aspectes relacionats 
amb la manera de viure ja que agreugen el risc de contraure càncer.

Cal assenyalar també el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu126 sobre la Comunicació de la 
Comissió al Parlament Europeu i al Consell sobre «Una iniciativa europea sobre la malaltia de l’Alzheimer 
i altres demències»,127 la qual especifica que l’acció comunitària ha de tractar cinc aspectes fonamentals: 
prevenir, comprendre millor les demències i la coordinació de la investigació, posar en comú les millors 
pràctiques, garantir que les persones amb demència segueixin conservant els seus drets i establir una xarxa 
europea. El Comitè acull favorablement la Comunicació, atorga importància al paper de la UE a l’hora d’im-
pulsar el desenvolupament d’iniciatives en l’àmbit nacional i recomana, entre altres qüestions, l’ampliació 
dels àmbits d’investigació i suport a la malaltia.

Com a iniciativa pública es pot destacar, entre d’altres, la publicació d’un estudi de l’Observatori Europeu 
del Sistema i Polítiques Sanitàries,128 en el qual es fa una anàlisi sobre l’evolució i les tendències de la salut 
als diferents països de la UE. Aquesta anàlisi estudia les mesures de salut, les malalties cròniques, la salut 
mental, les malalties contagioses, els accidents, els factors de prevenció de riscos (tabac, alcohol, dieta, 
consum de drogues) i les desigualtats socioeconòmiques en matèria de salut.

Àmbit estatal

En aquest àmbit s’ha aprovat el Reial decret 4/2010, de 26 de maig, de racionalització de la despesa farma-
cèutica amb càrrec al sistema nacional de salut,129 el qual, atesa la situació provocada pel context econòmic 
actual, regula una sèrie de mesures de contenció i reducció de la despesa farmacèutica a través de la mo-
deració del creixement de la factura farmacèutica del sistema nacional de salut. Endemés, el Reial decret 
modifica diversos articles i disposicions de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes 
sanitaris130 per tal d’adaptar-los al règim de contenció i racionalització previst.

En el context de sostenibilitat de la prestació farmacèutica, cal tenir en compte també el Reial decret llei 
8/2010,131 pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, el qual preveu 
una sèrie de mesures per reduir la despesa farmacèutica. Entre aquestes destaquen la revisió del preu dels 
medicaments exclosos del sistema de preus de referència, l’adequació del nombre d’unitats dels envasos 
dels medicaments a la durada estandarditzada dels tractaments, així com la dispensació de medicaments 
d’una sola dosi.

Enguany s’ha aprovat la Llei orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs,132 la qual ha suscitat una polèmica àmplia. Amb la nova Llei s’introdueixen a l’ordenament jurídic 
les definicions que fa l’Organització Mundial de la Salut quant a la salut sexual i la salut reproductiva, i es 
preveu l’adopció de mesures i accions encaminades tant a l’àmbit sanitari com a l’educatiu. També s’esta-

	 124	•	 DOUE	C255,	de	22.09.2010.
	 125	•	 COM	(2009)	291	final,	de	22.09.2010.	
	 126	•	 DOUE	C255,	de	22.09.2010.
	 127	•	 COM	(2009)	380	final.
	 128	•	 European	Observatory	on	Heath	Systems	and	Policies.	Heath in the European Union. Observatory	Studies	Series	nº	19.
	 129	•	 BOE	núm.	75,	de	27.03.2010.	Correcció	d’errades	al	BOE	núm.	90,	de	14.04.2010.
	 130	•	 BOE	núm.	178,	de	27.07.2006.
	 131	•	 BOE	núm.	126,	de	24.05.2010.
	 132	•	 BOE	núm.	55,	de	04.03.2010.
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bleix una nova regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs, la qual fins ara s’establia al Codi penal. 
La regulació anterior permetia la interrupció de l’embaràs en uns supòsits concrets: greu risc per a la salut 
física i psíquica de l’embarassada, embaràs a conseqüència d’una violació i greus anomalies psíquiques o 
físiques per al fetus. La nova normativa estableix un període de catorze setmanes per a tots els casos, en 
què la dona podrà decidir la interrupció voluntària del seu embaràs, sempre que acrediti que es tracta d’una 
decisió lliure i informada. La Llei també regula un segon límit de vint-i-dues setmanes en els casos de greu 
risc per a la salut física o psíquica de la dona o greus anomalies en el fetus. Transcorregut aquest termini, 
només és viable la interrupció de l’embaràs en dues situacions excepcionals de perill per al fetus: el cas de 
detecció d’anomalies incompatibles amb la vida o detecció de malaltia extremadament greu i incurable en 
el moment del seu diagnòstic i que consti en informe emès per un comitè clínic. Finalment, la norma preveu 
la regulació tant de l’objecció de consciència dels professionals sanitaris com de l’autonomia del pacient.

La Llei orgànica 2/2010 preveu en diversos punts del seu articulat la necessitat d’un desenvolupament 
reglamentari. Com a conseqüència d’això, s’ha aprovat un reial decret133 que té per objecte assegurar la 
igualtat i qualitat assistencial de la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs, de tal manera que es 
garanteixi a totes les dones l’accés a la prestació amb independència del lloc de residència.

Cal fer referència també a l’aprovació de la Llei 42/2010,134 per la qual es modifica la Llei 28/2005,135 
de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la 
publicitat dels productes del tabac. Aquesta Llei ha suposat un avenç pel que fa a la protecció de la salut, 
mitjançant l’ampliació de la prohibició de fumar en tots els espais públics tancats, amb independència de 
la seva titularitat. La Llei també regula la ubicació de les màquines expenedores de productes de tabac i 
estableix les infraccions i les sancions que corresponen als nous supòsits regulats. D’altra banda, la Llei 
també fa referència als programes de deshabituació del tabac. 

Com a iniciatives públiques, el Consell de Ministres ha rebut una sèrie d’informes136 de la ministra de Sani-
tat i Política Social. En aquest sentit, cal assenyalar un informe sobre la gestió del fons de béns decomissats 
pel tràfic de drogues, segons el qual ha augmentat la percepció del risc que suposen les drogues i s’ha pro-
duït un decrement de la disponibilitat de drogues il·legals.

També s’ha rebut un informe sobre els hàbits de salut, en concret sobre el Pla per reduir el consum de sal, 
aspecte que també s’ha tractat a l’apartat de l’àmbit europeu. El Pla posa de manifest que a Espanya es con-
sumeix una mitjana de 9,7 grams diaris de sal, el doble de la quantitat recomanada per l’Organització Mun-
dial de la Salut. Així mateix, el Pla proposa, de cara a l’any 2014, reduir la ingesta de sal a 8,5 grams al dia.

L’Informe sobre l’Avantprojecte de llei general de salut pública assenyala que la norma té la finalitat d’enfor-
tir les accions preventives i de promoció i protecció de la salut i estableix els drets i deures dels ciutadans 
en aquesta matèria. El text de l’Avantprojecte també preveu la creació de la Xarxa Estatal de Vigilància 
en Salut Pública i la Xarxa Estatal de Laboratoris de Salut Pública. D’altra banda, l’Informe constata que 
l’Avantprojecte pretén desenvolupar els principis de salut i equitat en totes les polítiques, així com adaptar 
la salut pública als coneixements científics actuals.

Àmbit autonòmic

Enguany s’han aprovat tres normes que han estat objecte de dictamen per part del CTESC.

En primer lloc, la Llei 16/2010,137 de modificació de la Llei 21/2000,138 sobre els drets d’informació con-
cernent la salut i l’autonomia del pacient. A través de la modificació es determinen amb més concreció 

	133	•	 Reial	decret	831/2010,	de	25	de	juny,	de	garantia	de	la	qualitat	assistencial	de	la	prestació	a	 la	 interrupció	voluntària	de	
l’embaràs	(BOE	núm.	155,	de	26.06.2010).

	134	•	 BOE	núm.	318,	de	31.12.2010.
	135	•	 BOE	núm.	309,	de	27.12.2005.
	136	•	 Consell	de	Ministres	de	04.06.2010.
	137	•	 DOGC	núm.	5647,	de	10.06.2010.
	138	•	 DOGC	núm.	3303,	d’11.01.2001.
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els requeriments de custòdia, conservació i esporgada de la història clínica i es modifiquen els terminis 
de conservació de la història clínica, amb la finalitat de facilitar el còmput d’aquests terminis, de garantir 
que la conservació de la història clínica es faci efectiva per respondre a totes les finalitats que aquesta té 
atribuïdes i de solucionar el problema de disponibilitat d’espais i d’organització. La Llei també estableix la 
necessitat de custodiar les històries clíniques més enllà del tancament de centres sanitaris o del cessament 
definitiu d’activitats professionals sanitàries a títol individual. Pel que fa al període de conservació de la 
documentació més rellevant de la història clínica es fixa un termini de quinze anys a comptar des de la 
data d’alta de cada procés assistencial; a diferència de la Llei anterior, que establia l’obligació de conservar 
aquesta documentació durant vint anys des de la mort del pacient. La Llei 16/2010 estableix que la resta 
de documentació que integra la història clínica es pot destruir al cap de cinc anys des de la data d’alta de 
cada procés assistencial. La documentació que es consideri especialment rellevant a afectes assistencials, 
epidemiològics, de recerca o d’organització i funcionament del sistema nacional de salut estan exempts de 
l’acompliment d’aquests terminis. A últim, la Llei preveu la creació d’una història clínica compartida en el 
termini de quatre anys després de la seva entrada en vigor. 

Dictamen 22/2009, sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
19 d’octubre de 2009.

El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.

En el Dictamen es valora la importància de la norma per la intenció de solucionar el problema de disponibili-
tat d’espais i d’organització que suposa als centres sanitaris la conservació d’històries clíniques i pel fet que 
delimita la responsabilitat de la custodia d’aquestes històries clíniques.

El CTESC considera que el canvi de requisits per a la destrucció de la història clínica pot comportar certs 
problemes, per la qual cosa s’hauria de valorar el desenvolupament de mecanismes de seguretat addicionals 
abans de la destrucció sistemàtica de la història clínica en arribar als 15 anys de l’últim moviment.

La norma aprovada incorpora el 67% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 

En segon lloc, s’ha aprovat el Decret 179/2010, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a 
l’autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis i se’n regula el procediment 
d’autorització,139 atès que ambdós es consideren establiments sanitaris.140 El Decret regula les obligacions 
de les persones titulars d’aquests establiments, el procediment d’autorització sanitària amb la intervenció 
de l’Oficina de Gestió Empresarial, el règim sancionador i les mesures cautelars aplicables a les infraccions. 

Dictamen 38/2010, sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’auto-
rització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis i se’n regula el procediment d’autorització

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
13 de setembre de 2010.

El Dictamen conté dues observacions a l’articulat.

En la primera observació el CTESC posa de manifest que s’haurien de concretar els requisits formatius i les 
tasques associades als diferents nivells formatius del personal de les ortopèdies i dels establiments d’audio-
pròtesis.

En el Projecte de decret s’estableix que poden exercir com a directors o directores tècniques en una ortopèdia, 
encara que no siguin tècnics o tècniques ortopedistes, les persones que puguin acreditar que en data 14 de 

	 139	•	 DOGC	núm.	5764,	de	26.11.2010.
	 140	•	 Segons	l’annex	1	del	Reial	decret	1277/2003,	de	10	d’octubre,	pel	qual	s’estableixen	les	bases	generals	sobre	l’autorització	

de	centres,	serveis	i	establiments	sanitaris	(DOGC	núm.	254,	de	23.10.2003).



426

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

maig de 1999 disposaven d’una experiència laboral mínima de tres anys en aquesta activitat. El CTESC con-
sidera que s’hauria d’aclarir si l’activitat professional ha de tenir continuïtat després del 14 de maig de 1999 
o bé si és suficient acreditar que en aquella data es disposava de l’experiència laboral exigida, encara que des 
d’aquell moment no s’hagi tornat a exercir.

La norma aprovada no incorpora cap de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC.

En tercer lloc, s’ha aprovat el Decret 170/2010, de regulació del sistema de pagament dels convenis 
i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut,141 el qual mo-
difica alguns aspectes de la regulació de les modalitats de pagament que regeixen la contractació dels 
serveis sanitaris en l’àmbit del Servei Català de la Salut.142 El Decret manté el model del sistema de 
pagament de l’assistència hospitalària i especialitzada, i modifica bàsicament alguns aspectes tècnics 
de la determinació dels preus unitaris. D’altra banda, concreta la definició del sistema de pagament de 
l’atenció primària, mitjançant l’especificació de les variables que integren la contraprestació. A últim, 
el Decret afegeix la regulació del sistema de pagament de l’atenció sociosanitària i incorpora com a 
novetat la contraprestació econòmica de la compra de serveis d’acord amb el model d’assignació en 
base poblacional.

Dictamen 29/2009, sobre el Projecte de decret pel qual es regula el sistema de pagament dels convenis i contractes 
de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
11 de desembre de 2009.

El Dictamen conté una observació general i cinc observacions a l’articulat.

En l’observació general el CTESC posa de manifest una qüestió merament formal i constata que el Projecte de 
decret no s’ha acompanyat d’un informe d’avaluació d’impacte normatiu.

Pel que fa a les observacions a l’articulat, a part de qüestions més tècniques, el CTESC recomana que, quan 
es tracta el sistema de pagament de l’atenció primària, s’apliqui a la població assignada un factor de ponde-
ració en relació amb la població atesa, ja que sol haver-hi molta discordança entre la població assignada i la 
població que efectivament fa ús dels serveis de l’atenció primària, en funció de diversos factors, un dels quals 
és el nivell socioeconòmic de la població assignada.

La norma aprovada incorpora el 60% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 

En l’àmbit autonòmic també s’ha aprovat la Llei 21/2010,143 la qual determina les persones que a 
Catalunya gaudeixen del dret a l’assistència sanitària pública a càrrec del Servei Català de la Salut, de 
manera que tothom pugui accedir als serveis sanitaris públics en condicions d’igualtat i gratuïtat. La 
Llei amplia el reconeixement del dret a l’assistència als professionals liberals que no tenen l’obligació 
de cotitzar a la Seguretat Social i als membres de congregacions religioses. També reconeix el dret 
d’assistència sanitària de les persones pertanyents a col·lectius en situació de risc d’exclusió social 
o de marginalitat. D’altra banda, aquesta Llei clarifica la situació de les persones treballadores trans-
frontereres residents a Catalunya que treballen fora de l’Estat espanyol, de la UE i de l’Espai Econòmic 
Europeu.

	141	•	 DOGC	núm.	5764,	de	26.11.2010.
	142	•	 Aquestes	modalitats	estaven	regulades	al	Decret	179/1997,	de	22	de	juliol,	pel	qual	s’estableixen	les	modalitats	de	pagament	

que	regeixen	la	contractació	de	serveis	sanitaris	en	l’àmbit	del	Servei	Català	de	la	Salut	(DOGC	núm.	2445,	de	31.07.2007).	
Aquest	Decret	és	derogat	pel	Decret	170/2010.	La	derogació	s’ha	d’entendre	sens	perjudici	que	mentre	no	s’aprovin	els	
preus	unitaris,	d’acord	amb	les	previsions	del	Decret	170/2010,	les	entitats	proveïdores	han	de	continuar	facturant	el	seus	
serveis	de	conformitat	amb	el	Decret	179/1997.	

	143	•	 DOGC	núm.	5632,	de	16.07.2010.
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Com a iniciatives públiques es pot destacar l’aprovació del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions,144 el Pla director de malalties de l’aparell respiratori,145 el Pla d’innovació d’atenció 
primària i salut comunitària146 i, finalment, el Pla director de les malalties reumàtiques i de l’aparell loco-
motor.147

El Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions té com a objectiu contribuir a la 
millora de la salut mental de la població i a la disminució de les desigualtats socials de les persones amb 
aquest tipus de problemàtica, a través de la identificació de les seves necessitats integrals, la millora de la 
seva atenció, l’increment de les seves oportunitats d’integració i l’acció coordinada dels serveis sanitaris, 
socials, educatius, d’integració laboral i de justícia.

El Pla director de malalties de l’aparell respiratori defineix accions orientades a la promoció de la salut, la 
prevenció, el diagnòstic precoç, el tractament, la rehabilitació i la reordenació de recursos, mitjançant la 
incorporació de criteris d’equitat territorial i sostenibilitat. Les prioritats del Pla se centren en activitats pre-
ventives per promoure la deshabituació del tabac i l’activitat física dels pacients respiratoris; la reducció de 
l’infradiagnòstic a través de la garantia de disponibilitat d’una espirometria de qualitat i la reordenació de 
circuïts centrada en l’assistència continuada, l’atenció integrada i la promoció de l’autocura.

El Pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària parteix de la base dels canvis significatius que 
es produeixen a la societat, com ara l’envelliment de la població, els canvis del model clàssic d’estructura 
familiar, l’increment de la població procedent d’altres països, la incorporació de nous models culturals, la 
presència de conductes relacionades amb estils de vida poc saludables en les persones joves i l’augment 
de la prevalença de problemes de salut mental en tots els grups d’edat. En aquest sentit, el Pla identifica 
una sèrie de reptes que ha d’afrontar l’actual atenció primària i el conjunt del sistema sanitari. Aquests 
reptes es tracten des de tres punts de vista: àmbit de les persones, ciutadania i professionals; àmbit del 
sistema sanitari, i àmbit dels recursos necessaris que es necessiten per tal de fer operatives les propostes 
d’innovació.

Finalment, el Pla director de les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor es basa en el fet que aquestes 
malalties són els trastorns crònics més freqüents de la societat catalana i la segona causa de baixes laborals. 
En aquest sentit, el Pla fixa les directrius perquè els serveis d’atenció primària adeqüin la seva resposta 
assistencial a la promoció d’estils de vida protectors d’aquests trastorns, a la prevenció de patologies, a la 
detecció precoç de les malalties i a una atenció basada en l’evidència científica. El Pla també incideix en les 
malalties reumàtiques que causen discapacitat i dolor, fixa els objectius de l’atenció a aquestes patologies i 
determina les actuacions que cal fer per assolir-los.

Enguany, s’ha presentat la Guia de bona praxi per a la vigilància de la salut mental relacionada amb els 
factors de risc psicosocial, amb l’objectiu d’oferir recomanacions per a la gestió dels trastorns de la salut 
mental de la població ocupada des de l’àmbit sanitari dels serveis de prevenció. També s’ha presentat una 
Guia sobre la conciliació de la medicació, amb la finalitat de garantir la continuïtat assistencial pel que fa al 
tractament farmacològic dels pacients i de reduir els esdeveniments adversos associats a l’atenció sanitària 
que estan relacionats amb l’ús dels medicaments.

	 144	•	 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.	5762,	de	24.11.2010).

	 145	•	 Acord	GOV/235/2010,	de	23	de	novembre,	pel	qual	s’aprova	el	Pla	director	de	malalties	de	l’aparell	respiratori	(DOGC	núm.	
5766,	de	30.11.2010).

	 146	•	 Acord	GOV/236/2010,	de	23	de	novembre,	pel	qual	s’aprova	el	Pla	d’innovació	d’atenció	primària	i	salut	comunitària	(DOGC	
núm.	5766,	de	30.11.2010).

	 147	•	 Acord	GOV/237/2010,	de	23	de	novembre,	pel	qual	s’aprova	el	Pla	director	de	les	malalties	reumàtiques	i	de	l’aparell	loco-
motor	(DOGC	núm.	5766,	de	30.11.2010).
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3 • EDUCACIÓ

3.1 • CONTEXT

Una de les conseqüències positives de la crisi econòmica és que ha situat les qualificacions de les per-
sones com un dels eixos prioritaris en l’agenda dels estats per a la recuperació econòmica i la cohesió 
social.148 És a dir, els darrers anys ha crescut la consciència que millorar i augmentar el nivell formatiu de 
les persones és imprescindible per garantir el creixement a llarg termini, tant en termes econòmics com 
socials.

Reflex d’aquesta concepció és l’Estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Europeu de 17 de juny, que 
situa la millora del nivell formatiu de les persones entre els cinc objectius de la UE per a l’any 2020. La 
consecució d’aquesta millora es concreta en la necessitat de reduir l’índex d’abandonament escolar a menys 
del 10% i, alhora, augmentar com a mínim al 40% el percentatge de persones entre 30 i 34 anys amb es-
tudis superiors o equivalents.

En aquesta línia, una de les iniciatives emblemàtiques de l’Estratègia Europa 2020, l’Agenda per a les 
noves habilitats per a les noves ocupacions, se centra a conscienciar tots els actors implicats (adminis-
tracions i poders públics, agents socials, empreses i població en general) de la necessitat d’augmentar, 
adaptar i ampliar les qualificacions i habilitats de les persones per poder afrontar els reptes del segle XXI. 
Es preveu que el 2020 hi hagi 80 milions d’oportunitats laborals a la UE (malgrat l’actual crisi),149 fet 
que suposarà un increment d’un terç de la demanda de persones altament qualificades i una davallada 
del 15% de la de persones poc qualificades. A banda, cal tenir en compte l’evolució demogràfica i l’aug-
ment de la taxa de dependència, que reforcen la necessitat d’incrementar l’ocupació i la qualificació de 
les persones.

La Comissió constata que millorar el nivell formatiu reforça l’ocupabilitat de les persones, per entrar al mer-
cat de treball, per mantenir-s’hi i per progressar-hi. De manera similar, diversos estudis constaten la relació 
positiva existent entre el nivell educatiu de les persones i la seva ocupabilitat.150 És a dir, les persones més 
formades tenen més oportunitats d’estar ocupades. 

D’altra banda, cal tenir en compte que la política d’educació i formació professional dels estats membres 
està orientada a la consecució dels objectius comuns establerts en l’Estratègia Europea 2020 i, en concret, 
en el marc estratègic “Educació i formació professional 2020”. El darrer informe de la Comissió Europea 
sobre l’educació a la UE151 constata que, si bé els darrers anys s’ha avançat de manera positiva, encara 
queda marge de millora i cal que els estats focalitzin la seva activitat en aquest marge. En aquest sentit, 
ressalta que, dels objectius fixats per al 2010, únicament s’ha assolit el relatiu als graduats en matemàti-
ques, ciències i tecnologia.

La taula següent conté l’evolució dels principals indicadors europeus a l’horitzó 2020.

	148	•	 OCDE.	OECD Educationtoday Crisis Survey 2010 – The impact of the economic recession and fiscal crisis on education in 
OECD countries.	OECD	Directorate	for	Education	Working	Paper	núm.	56	[en	línia].	OCDE,	2011	[Consulta:	març	2011].

	149	•	 Comissió	Europea.	New skills for new jobs. A report by the Expert Group on New skills for new jobs prepared for the European 
Comission.	[En	línia].	Comissió	Europea,	2010.	[Consulta:	febrer	2011].

	 	 L’altra	iniciativa	emblemàtica	és	Youth on the move (“Joventut	en	moviment”),	que	neix	amb	l’objectiu	d’ajudar	al	jovent	a	
desenvolupar	plenament	les	seves	capacitats	mitjançant	la	formació	i	l’educació,	millorant	així	la	seva	ocupabilitat.	

	150	•	 Ministeri	d’Educació.	Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe español.	 [En	 línia].	 Instituto	de	
Evaluación,	Madrid:	2010.	[Consulta:	febrer	2011].

	 	 Comissió	Europea.	Progrés cap als objectius comunitaris en l’àmbit d’educació i formació (2010-2011).	[En	línia].	[Consulta:	
abril	2011].

	 	 Pel	que	 fa	a	 la	 formació	professional,	vegeu	Consell	Superior	d’Avaluació	del	Sistema	Educatiu.	Avaluació de la formació 
professional reglada a Catalunya 2001-2008. Resum executiu, conclusions i recomanacions.	Informes	d’avaluació,	17.	[En	
línia].	El	Consell:	2010.	[Consulta:	febrer	2011].

	151	•	 Comissió	Europea.	Progrés cap als objectius comunitaris en l’àmbit d’educació i formació (2010-2011).	[En	línia].	[Consulta:	
abril	2011].
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TAULA V-24. Evolució dels principals objectius en l’àmbit de l’educació i la formació professionals. OCDE, Unió 
Europea, Espanya i Catalunya, 2006-2010

Estratègia Europa 
2020

El percentatge d’abandonament escolar prematur1 hauria de ser inferior al 10%
 2006 2007 2008 2009 2010

UE 15,5 15,1 14,9 14,4 -

Espanya 30,5 31,0 31,9 31,2 -

Catalunya 28,6 31,6 33,2 31,9 29,0

El percentatge de la població de 30 a 34 anys amb estudis superiors hauria de ser del 40%
 2006 2007 2008 2009 2010

UE 28,9 30,0 31,1 32,3 -

Espanya 38,1 39,5 39,8 39,4 -

Catalunya 37,4 38,3 41,0 39,9 41,3

Marc estratègic 
“ET 2020”

El 15% dels adults (25-64 anys) haurien de participar en l’aprenentatge permanent
 2006 2007 2008 2009 2010

UE 9,7 9,5 9,4 9,3 (p) -

Espanya 10,4 10,4 10,4 10,4 -

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

Com a màxim, el 15% dels joves de menys de 15 anys haurien de tenir un baix rendiment
Comprensió lectora 20002 2003 2006 2009

OCDE 17,9 19,1 20,1 19,0

Espanya 16,3 21,1 25,7 20,0

Catalunya - 19,2 21,2 13,0

Matemàtiques
OCDE - 21,0 25,0 22,0

Espanya - 23,0 21,0 23,7

Catalunya - 19,4 21,0 19,0

Ciències
OCDE - - 16,0 18,0

Espanya - - 20,0 18,2

Catalunya - - 18,6 16,0

Com a mínim, el 95% dels nens entre 4 anys i l’edat d’escolarització obligatòria han de participar en educació infantil
 2006 2007 2008 2009 2010

UE 86,9 88,9 90,1 - -

Espanya 97,1 98,4 98,7 - -

Catalunya3 96,4 96,5 99,5 100 100

Unitats: percentatges.
Notes:
(1) S’entén per abandonament escolar prematur la situació de la població de 18 a 24 anys que té com a màxim educació secundària 
obligatòria i que no continua estudiant.
(2) No hi ha dades de Catalunya l’any 2000, atès que no hi havia mostra pròpia.
(3) Taxa d’escolarització als 3 anys. El Departament d’Ensenyament considera que les taxes d’escolarització a partir dels 3 anys són del 
100%, atès que l’escolarització a aquesta edat és una pràctica universal en el nostre sistema educatiu.
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat, Ministeri d’Educació, Instituto de Evaluación, Departament d’Ensenyament, Idescat i el 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

La conclusió és similar a la d’altres anys: Catalunya i Espanya assoleixen els objectius en l’àmbit de l’edu-
cació superior i la infantil, però estan a una distància considerable de complir els de l’educació secundària 
(abandonament escolar prematur), malgrat la lleugera millora els dos darrers anys. Tot i això, i tenint en 
compte el context de revalorització de l’educació i d’alt atur, l’increment del nombre de persones que 
estudien registrat els darrers anys a Catalunya (i corroborat enguany en els diferents tipus d’ensenyament 
analitzats a continuació, a excepció dels estudis universitaris) pot entendre’s com un avenç positiu en 
aquest àmbit, en la mateixa línia que altres països de l’OCDE, com ara Dinamarca, els països nòrdics, 
Hongria i Irlanda.152

	 152	•	 OCDE.	OECD Educationtoday Crisis Survey 2010… Op. cit. Entre	aquests	països,	el	document	destaca	també	Espanya.
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D’altra banda, cal fer referència expressa als resultats de l’Informe PISA 2009 que incorpora la taula anteri-
or. Les dades de Catalunya153 mostren una millora respecte als resultats del 2006 per a les tres competènci-
es avaluades, i està en els tres casos per sobre de la mitjana espanyola i, en comprensió lectora i matemàti-
ques, per sobre de la mitjana dels països de l’OCDE. En general, davalla el percentatge de l’alumnat en els 
nivells més baixos de les tres competències, si bé no s’incrementa de manera significativa en els nivells més 
alts, fet que reflecteix avanços en termes d’equitat però no d’excel·lència. En l’àmbit català, els resultats en 
comprensió lectora compleixen l’objectiu previst per al 2020, però no en matemàtiques i ciències, si bé hi 
són més propers que la mitjana estatal i de la resta de països de l’OCDE.

Tenint en compte la situació de l’educació a Espanya, el Govern central ha impulsat al llarg de l’any 2010 un 
debat amb tots els actors de la comunitat educativa per consensuar un pacte social en aquesta matèria que, 
tot i fracassar, finalment ha permès establir les bases per fixar els objectius del Govern per a l’any 2020, i 
que es concreta en un Pla d’acció per al bienni 2010-2011, aprovat pel Consell de Ministres el 25 de juny.

El Pla i els objectius sistematitzen l’actuació de les administracions educatives amb l’objectiu final i priori-
tari d’assolir l’èxit educatiu de tots els estudiants, en línia amb els objectius europeus ja comentats. Cal afe-
gir-hi onze objectius més: l’avaluació com a eina per millorar la qualitat, la flexibilitat del sistema educatiu 
i dels estudis postobligatoris, la formació professional, les noves metodologies i les TIC, l’aprenentatge dels 
idiomes, l’educació com a bé d’interès públic i dret de la societat, la política de beques i ajuts a l’estudi, la 
modernització i internacionalització del sistema universitari, l’educació en valors, el reconeixement profes-
sional i social del professorat i l’educació inclusiva.

El Pla concreta per a cada objectiu un seguit de mesures a adoptar, la normativa a desenvolupar, el calen-
dari i, si escau, el programa de cooperació territorial relacionat. En el desenvolupament de la majoria de les 
actuacions previstes és necessària l’actuació de les comunitats autònomes. En aquest sentit, es detallen tots 
els programes de cooperació territorial vigents, amb un detall dels seus objectius, característiques, actors, 
calendari, pressupost i avaluació prevista.

El Pla d’acció també concreta el compromís del Govern central amb els objectius fixats en el marc de l’Estra-
tègia Europa 2020 tenint en compte la situació real de l’educació a Espanya: se suavitza l’objectiu de reduir 
l’abandonament escolar (el percentatge màxim que s’aspira a assolir és el 15%, i no el 10% determinat a 
escala europea), mentre que s’incrementa el percentatge de la població de 30 a 34 anys que ha de tenir 
educació superior el 2020, del 40% europeu al 44%.

Afavorir la continuïtat dels estudis és fonamental en el nostre país, atesa la situació que reflecteix el darrer 
informe de l’OCDE, Education at a Glance 2010.154 Aquest informe conté un apartat específic sobre la rela-
ció entre l’educació i la situació ocupacional i reflecteix com la joventut espanyola (i, per tant, en gran part 
també la catalana) s’allunya del comportament mitjà dels països del nostre entorn. Després d’uns anys de 
registrar una davallada significativa i una convergència amb la mitjana de l’OCDE, des de l’any 2005 creix 
el percentatge de joves (de 15 a 24 anys) que no estudien ni treballen, tal com reflecteix el gràfic següent. 
Cal tenir en compte que tots aquests joves (els que no estudien ni treballen) no són inactius, sinó que alguns 
poden no treballar perquè estan a l’atur, i per tant actius des del punt de vista ocupacional. De tota mane-
ra, l’element significatiu és que són joves que no estudien cap tipus d’ensenyament reglat (fet significatiu 
sobretot per als de la franja d’edat de 15 a 19 anys).

D’altra banda, i ja en l’àmbit català, al llarg de l’any 2010 s’han continuat aplicant les mesures del bloc 2 
de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, tal com s’analitza al llarg de l’apartat. En aquest sentit, cal destacar la intenció del nou Govern de 
la Generalitat d’adoptar un acord marc per combatre el fracàs escolar al llarg de l’any 2011.

Per acabar, cal ressaltar l’aprovació definitiva per part del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
de l’Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya, elaborat amb l’objectiu, d’una banda, de caracterit-
zar el col·lectiu d’alumnes en situació de risc de fracàs escolar i, de l’altra, d’identificar i prioritzar els factors 

	153	•	 Dossier	de	premsa	del	Departament	d’Educació	i	del	Consell	Superior	d’Avaluació	del	Sistema	Educatiu	sobre	els	resultats	de	
PISA	2009,	publicat	el	07.12.2010	[en	línia].	

	154	•	 OCDE.	Education at a Glance 2010.	[En	línia].	[Consulta:	març	2011].



431

CONDICIONS DE VIDA

que l’expliquen, amb la finalitat de fer aportacions que es puguin tenir presents a l’hora de desenvolupar una 
política educativa destinada a reduir-ne la incidència.

GRÀFIC V-18. Percentatge de joves de 15 a 24 anys que no estudien i no treballen. Espanya, OCDE, UE-19.1 1995-2008

Unitats: percentatges.
Nota (1): “UE-19” es refereix als dinou estats membres de la UE que pertanyen a l’OCDE (Àustria, Bèlgica, República Txeca, Dina-
marca, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Eslovaca, 
Espanya, Suècia i Regne Unit).
Font: elaboració pròpia a partir de l’OCDE (Education at a Glance 2010).

REQUADRE V-5. El fracàs escolar a Catalunya

Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya155

Motivat per la diagnosi del sistema educatiu català i l’expectativa generada pel Pacte nacional per a l’edu-
cació, el CTESC ha elaborat un informe que integra diversos estudis sobre el risc de fracàs escolar a l’ESO, 
aprovat per consens pel Ple en la reunió del dia 20 de desembre de 2010. L’informe defineix els conceptes 
de risc i fracàs escolar, identifica l’alumnat en aquesta situació de risc i els factors que la determinen i l’ex-
pliquen, i conté una sèrie de mesures que una política educativa destinada a reduir el fracàs escolar hauria 
de tenir en compte. 

El «Marc teòric i contextual» de l’Informe apunta que el sistema educatiu català no es pot aïllar del model de 
creixement econòmic i viceversa, i que obté resultats millors en equitat que en qualitat. A més, el concepte 
de fracàs escolar es construeix culturalment i social, i això implica tenir dificultats per delimitar-lo i quan-
tificar-lo. En aquest sentit, l’Informe considera tots els indicadors de risc, incloent-hi la repetició, i entén 
el fracàs escolar com un procés dinàmic, acumulatiu i explicat per variables de diversos nivells (individual, 
familiar, social i institucional).   

El capítol titulat «El risc de fracàs escolar a Catalunya. Una anàlisi basada en PISA 2006» relaciona les com-
petències de PISA amb el risc de fracàs escolar. Una primera anàlisi descriptiva identifica l’alumnat que se 
situa en els nivells de competències més baixos de PISA 2006: les noies en matemàtiques i ciències, els nois 
en lectura, l’origen immigratori de primera generació, els que tenen mares i pares amb ocupacions de coll blau 
no qualificat i/o nivell de formació baix, la disponibilitat i l’ús escàs de recursos culturals (llibres) i educatius 
(ordinador) a la llar; però, també, l’elevada presència (de més del 20%) d’alumnat d’origen immigratori al cen-
tre i la titularitat pública. D’altra banda, la probabilitat de situar-se en els nivells de competències més baixos 
disminueix quan la mitjana del nivell educatiu dels pares i mares de l’alumnat del centre o el percentatge de 
progenitors en ocupacions de coll blanc és alt. 

No obstant això, l’anàlisi de regressió identifica, primer, la causalitat entre el nivell de competències de PISA 
2006 i la probabilitat d’estar en risc de fracàs escolar (repetir curs), i segon, les variables explicatives d’aquest 

	 155	•	 Disponible	al	web	del	CTESC:	http://www.ctesc.cat/noticies/26264940.html.	
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risc. Així, la probabilitat de risc augmenta amb l’origen immigratori de primera generació —en el cas dels 
nois, també de segona generació— i el percentatge elevat d’alumnat repetidor al centre (“efecte company”), 
i disminueix amb la disponibilitat de recursos culturals (llibres) a la llar, l’assistència a un centre concertat, 
l’ocupació de coll blanc qualificat de la mare en les noies o l’expectativa d’ocupació de coll blanc qualificat en 
els nois, entre d’altres. Els àmbits d’anàlisi més centrats en la família i l’aula queden fora de l’abast d’aquest 
estudi. 

En capítol titulat «Una aproximació qualitativa al risc de fracàs escolar» recull els discursos majoritaris i mi-
noritaris dels actors socials de consens entrevistats, i que es poden resumir de la manera següent: fracassa 
el sistema educatiu, hi ha un decalatge entre els primers indicis de risc i la resposta institucional, els factors 
més rellevants són els institucionals, és a dir, el centre escolar i la pràctica docent, i els familiars, l’ambient, 
el capital cultural i l’estatus socioeconòmic familiar, per aquest ordre. Així, en l’àmbit institucional són im-
portants l’organització, els recursos, el professorat i la planificació educativa del centre escolar, seguit de la 
relació entre el professorat i l’alumnat, el rol educador contra el d’instructor, la motivació i la vocació docent 
del professorat, i, en l’àmbit familiar, l’estil de socialització, la valoració de l’educació, els referents normatius 
i els hàbits, seguit del nivell formatiu dels progenitors i les pràctiques i consums culturals familiars. 

El capítol «Estratègies públiques de reducció del fracàs escolar» descriu algunes de les mesures adoptades 
des de la UE, els estats membres i les comunitats autònomes (fent espacial referència a Catalunya), amb la 
finalitat de reduir el fracàs escolar. Les mesures descrites es classifiquen en funció del seu destinatari: sistema 
educatiu, alumnat i professorat. Així mateix, el capítol recull algunes experiències com ara «Accés», «Treball 
en equip i tutoria de l’alumnat» i «Col·legi Claret i el sistema educatiu finlandès». 

L’Informe acaba amb un capítol dedicat a les «Consideracions i recomanacions», que conté el consens del 
CTESC sobre allò que la política educativa hauria de tenir en compte. Les 72 recomanacions es poden agrupar 
en vuit dimensions.

En primer lloc, quant a l’àmbit del coneixement, l’avaluació i l’acció, el CTESC situa les propostes a l’entorn 
dels punts següents: augmentar la recerca en l’àmbit de la dinàmica relacional i educativa i la metodologia 
d’ensenyament a l’aula; disposar de registres individuals sobre la trajectòria escolar de l’alumnat —historial 
escolar—, així com de dades estadístiques transversals i longitudinals, i, per tant, d’informació i estudis sobre 
els indicadors de risc de fracàs escolar; fomentar la cultura de l’avaluació per prevenir les situacions de risc de 
fracàs escolar en centres educatius concrets; treballar en xarxa per intercanviar les experiències pedagògiques 
i compartir els recursos i els mitjans necessaris; avaluar mitjançant indicadors vàlids i fiables, i sobretot, vin-
cular l’avaluació a la presa de decisions per reduir el fracàs escolar i millorar la qualitat del sistema educatiu. 

Quant a l’adaptació, flexibilitat i autonomia, les recomanacions s’adrecen a possibilitar, d’una banda, l’adapta-
ció del currículum, la metodologia d’ensenyament i l’avaluació al tipus de centre i a l’alumnat que acull, en 
concret, a les necessitats educatives especials i específiques i els diversos estils d’aprenentatge de l’alumnat, 
això sí, sobre la base d’unes competències bàsiques i compartides; i, de l’altra, a flexibilitzar, amb criteris 
objectius, l’accés i el retorn al sistema educatiu, per tant, els itineraris escolars, l’organització escolar, inclo-
ent-hi la integració dels serveis educatius en els centres escolars, així com la flexibilització de l’avaluació, 
sobretot, en els darrers cursos d’ESO.

Pel que fa a l’àmbit del capital humà i les condicions de treball, s’emfasitzen les qüestions següents: el perfil 
professional de la direcció i el professorat, que hauria de ser més vocacional, amb autoritat, lideratge educa-
tiu, formació i referència pedagògica; l’atenció als aspectes psicopedagògics i de gestió de l’aula en la forma-
ció inicial del professorat, tot i la bona acceptació del màster professional de secundària, i, sobretot, el reforç 
de la formació contínua; l’aposta pel rol educador i vocacional del professorat; la incentivació de la recerca i 
innovació del professorat en l’àmbit del procés educatiu en col·laboració amb l’equip docent i altres centres 
escolars i institucions; el foment del treball en xarxa i l’estabilitat dels equips docents implicats en projectes 
de centre; i, per acabar, la millora de la gestió i l’eficiència dels recursos humans i materials.    

Quant a l’orientació i personalització, les recomanacions del CTESC se situen a l’entorn de les polítiques edu-
catives centrades en la valoració de les necessitats educatives individuals; els serveis de tutoria, l’atenció i 
orientació personalitzada adreçada a l’alumnat i les famílies; el seguiment i orientació acadèmica i professio-
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nal de l’alumnat, sobretot, en el 3r i el 4t curs d’ESO; i, en darrer lloc, el reforç i l’ampliació de les mesures 
d’integració, com ara les aules d’acollida.

Amb relació a l’estabilitat, la participació i el consens, les propostes s’agrupen a l’entorn dels punts següents: 
l’estabilitat i l’acord en la definició dels principis que han de regir el model educatiu, les prioritats i els temps 
d’aplicació; i la participació, coordinació i treball conjunt de totes les instàncies educatives i socials en l’ela-
boració del projecte educatiu del territori.

Quant a l’àmbit de la valoració i la comunicació, les recomanacions del CTESC tenen a veure amb les actuaci-
ons següents: fomentar i promocionar el valor i el reconeixement social de l’educació; comunicar i difondre les 
mesures endegades en l’àmbit del sistema educatiu, entre el professorat, els centres escolars i la comunicat 
educativa; i, millorar el prestigi dels estudis amb finalitat professionalitzadora. 

Quant a l’entorn i la transició escola-treball, es recomana posar el focus, d’una banda, en les mesures sobre 
l’entorn immediat, és dir, el barri, la ciutat o la població, de manera que es garanteixi i s’ampliï l’oferta d’ac-
tivitats complementàries i es doni suport a les activitats de lleure de les associacions juvenils com ara els es-
plais i caus, entre d’altres. És a dir, d’una banda, les activitats més estructurades i amb finalitats educatives, 
i de l’altra, les activitats d’acostament a la vida laboral i professional adreçades als joves, sobretot, als joves 
que no volen continuar estudiant. 

El darrer àmbit, el de les garanties, agrupa les propostes relaciones amb l’equitat i la qualitat del sistema edu-
catiu, i, per tant, emfasitza la necessitat de distribuir equitativament l’alumnat amb necessitats educatives es-
pecials i específiques entre els centres escolars sostinguts amb fons públics, conjuntament amb l’establiment 
de mesures compensatòries adreçades als centres escolars que les requereixin; millorar les mesures d’inclusió 
en els centres educatius de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques; garantir els espais 
i els temps de col·laboració entre l’escola i la família; i, en darrer lloc, garantir la continuïtat entre la primària 
i la secundària de manera que en aquest pas l’alumnat no en surti perjudicat.

Ara bé, la implementació de les mesures que el Govern consideri adequades es troba en aquests moments 
sotmesa a importants restriccions pressupostàries que en poden condicionar la continuïtat. La Comissió 
Europea alerta els estats membres que en la reducció de la despesa pública cal tenir clares les prioritats i 
els àmbits en els quals cal invertir, i l’educació és en molts estats una de les poques partides en què no s’ha 
retallat el pressupost. 

A manca de dades oficials definitives, l’OCDE ha publicat els resultats d’una enquesta als estats que la 
integren per analitzar l’efecte que ha tingut la crisi econòmica en les polítiques educatives.156 Els resultats 
mostren com durant el període 2007-2010 la majoria de països no han disminuït el pressupost destinat a 
l’educació (entre aquests, Espanya), i que molts han adoptat mesures específiques d’estímul de l’educa-
ció157 per mitigar els efectes de l’atur i per garantir una millor resposta al creixement futur (entre aquests, 
no hi consta Espanya).158 

A banda, l’enquesta reflecteix com la crisi ha suposat també l’acceleració d’algunes reformes educatives 
pendents, en especial en les etapes educatives no obligatòries (educació secundària postobligatòria, for-
mació professional i universitària). En aquesta línia se situa l’Estat espanyol, i en particular pel que fa a la 
modificació del final de l’ESO i el reforçament de les passarel·les entre els estudis postobligatoris, tal com 
es comenta més endavant.159 

	 156	•	 OCDE.	OECD Educationtoday Crisis Survey 2010… Op. cit. La	primera	enquesta	es	va	fer	al	 juny	del	2009	i	 la	segona,	a	
l’agost	del	2010.

	 157	•	 L’enquesta	defineix	genèricament	aquestes	mesures	com	aquelles	en	què	l’educació	o	la	millora	de	les	capacitats	i	aptituds	
és	una	prioritat	explícita.	En	alguns	estats	aquestes	mesures	s’han	focalitzat	en	 la	 formació	professional	 i	 la	universitària,	
mentre	que	en	d’altres	en	la	primària	i	la	secundària	obligatòria,	en	funció	del	motiu	pel	qual	s’han	impulsat.

	 158	•	 Segons	l’enquesta,	les	reformes	adoptades	a	Espanya	deriven	de	directrius	polítiques	anteriors	a	la	crisi,	motivades	per	les	
pròpies	característiques	del	sistema	educatiu	espanyol,	així	com	per	la	necessitat	de	satisfer	una	major	demanda	educativa,	
però	no	com	a	conseqüència	de	la	crisi	econòmica.

	 159	•	 Reformes	previstes	en	el	Pla	d’acció	del	Govern	2010-2011	i	que	concreta	la	Llei	2/2011,	de	4	de	març,	d’economia	sostenible.
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3.2 • ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL

Alumnat i professorat

El curs 2009-2010 continua creixent l’alumnat dels ensenyaments de règim general (el 2,4%) així com el 
professorat (0,8%), si bé a un ritme menys intens que en cursos anteriors.160 Els ensenyaments que incre-
menten més el seu l’alumnat són els professionalitzadors: els programes de qualificació professional inicial, 
els cicles formatius de grau mitjà i els de grau superior, tal com es pot constatar en la taula següent.161

D’altra banda, tal com reflecteix la taula següent, l’increment de l’alumnat es reparteix de manera diferent 
en funció de la titularitat del centre: els centres públics registren increments en tots els ensenyaments 
(excepte en educació especial), mentre que els centres privats concertats només incrementen l’alumnat en 
educació especial i FP, i els privats no concertats incrementen el seu alumnat en tots els ensenyaments, amb 
l’excepció de l’educació infantil de primer cicle, el batxillerat i els CFGS.

TAULA V-25. Alumnat i professorat, per nivells educatius. Catalunya, curs 2009-2010

 

Alumnat Professorat
Variació curs anterior

Alumnat

Prof.Nombre 
absolut

C. 
públics 

(%)

C. privats 
concertats 

(%)

C. privats 
no 

concertats 
(%)

Nombre 
absolut

C. 
públics 

(%)

Centres 
privats 

(%)
Total

C. 
públics

C. privats 
concertats

C. privats 
no 

concertats

Ed. infantil 
1r cicle 86.070 57,3 8,3 34,3 62.768 67,2 32,8 2,2 9,3 -6,4 -5,9 1,7

Ed. infantil 
2n cicle 238.773 67,5 30,0 2,5 62.768 67,2 32,8 2,1 2,8 -0,3 12,5 1,7

Ed. primària 428.845 65,1 33,4 1,4 62.768 67,2 32,8 2,4 3,5 -0,2 16,9 1,7

Ed. especial 6.615 41,2 58,8 0,0 1.567 51,7 48,3 -3,7 -12,0 3,1 - -5,2

ESO1 274.134 60,8 38,0 1,2 42.639 67,0 33,0 0,8 1,8 -0,7 1,0 -0,3

PQPI2 6.281 64,5 0,0 35,5 42.639 67,0 33,0 13,8 18,0 - 6,8 -0,3

Batxillerat 85.062 63,9 14,1 22,0 42.639 67,0 33,0 1,1 2,8 -1,5 -1,8 -0,3

CFGM 45.597 74,1 19,9 6,0 42.639 67,0 33,0 11,0 14,2 0,4 11,4 -0,3

CFGS 43.563 70,5 21,7 7,8 42.639 67,0 33,0 9,9 9,8 3,3 -5,5 -0,3

Total 1.214.940 64,4 29,7 5,9 106.974 66,9 33,1 2,4 3,9 -0,3 0,4 0,8

Unitats: nombre d’alumnat i de professorat, percentatges.
Notes:
(1) Els ensenyaments de secundària no inclouen l’alumnat a distància.
(2) El finançament que reben els PQPI no és un concert, sinó una subvenció, per la qual cosa l’alumnat que assisteix en aquests cursos 
en centres privats apareix en la columna de no concertats. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.

Pel que fa a l’alumnat d’origen immigratori, les dades del curs 2009-2010 confirmen la desacceleració 
en l’entrada d’aquest alumnat en el sistema educatiu català, ja apuntada en l’anterior edició d’aquesta 
Memòria. La taxa de variació reflecteix un estancament en el creixement de l’alumnat d’origen immigratori 
(és del 0,5%), que contrasta amb la d’anys anteriors (8,5% i 13,6% els cursos 2007-2008 i 2006-2007, 
respectivament). 

Tal com mostra la taula següent, l’alumnat d’origen immigratori davalla en les etapes inicials, però augmenta 
en la secundària, amb una taxa de variació superior a la de l’alumnat total en cada etapa. Aquest increment 
pot ser degut al fet que les cohorts de l’alumnat d’origen immigratori que van entrar els cursos anteriors 
comencen a arribar a la secundària i que l’FP comença a ser atractiva per a aquest col·lectiu.162

	160	•	 El	curs	2008-2009	l’alumnat	i	el	professorat	es	van	incrementar	el	3,2%	i	el	3,4%	(respectivament),	respecte	del	curs	2007-
2008,	i	aquest	el	3,6%	i	el	5,1%	(respectivament),	respecte	del	curs	2006-2007.

	161	•	 Els	increments	són,	fins	i	tot,	més	intensos	que	els	registrats	el	curs	anterior,	quan	van	augmentar	el	10,6%	en	el	cas	dels	
PQPI,	el	8,4%	els	CFGM	i	el	6%	els	CFGS.

	162	•	 Consell	Superior	d’Avaluació	del	Sistema	Educatiu. Avaluació de la formació professional reglada. Síntesi de resultats.	Qua-
derns	d’avaluació,	16.	Barcelona,	2010.
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TAULA V-26. Alumnat d’origen immigratori, per nivell educatiu, percentatge sobre el total i percentatge escolarit-
zat en centres públics. Catalunya, curs 2009-2010

 

Curs 2008-2009 Curs 2009-2010
Variació curs 2008-2009 a 

2009-2010
Alumnat 
d’origen 

immigratori

% Sobre 
el total 

d’alumnat

% En centres 
públics

Alumnat 
d’origen 

immigratori

% Sobre 
el total 

d’alumnat

% En centres 
públics

Alumnat 
d’origen 

immigratori
Total alumnat

Educació 
infantil 28.542 9,0 85,2 28.434 8,8 85,8 -0,4 2,1

Educació 
primària 63.159 15,1 86,4 60.489 14,1 86,4 -4,2 2,4

Educació 
especial 1.197 17,4 57,9 1.147 17,3 54,1 -4,2 -3,7

ESO 47.528 17,5 80,8 48.454 17,7 80,8 1,9 0,8

Batxillerat 6.222 7,4 86,5 6.930 8,1 87,0 11,4 1,1

CFGM 5.279 12,9 82,2 6.731 14,8 83,2 27,5 11,0

CFGS 3.097 7,8 72,1 3.660 8,4 74,0 18,2 9,9

TOTAL 155.024 13,1 83,8 155.845 12,9 83,9 0,5 2,4

Unitats: nombre d’alumnes i percentatges.
Nota: els totals no tenen en compte l’alumnat dels PQPI.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.

Educació infantil

L’alumnat d’educació infantil creix respecte del curs anterior (2,2% el de primer cicle i 2,1% el de 
segon cicle), i la major part d’aquest increment es concentra en els centres públics, igual que els anys 
anteriors.

La taxa d’escolarització de l’alumnat d’educació infantil (en concret, als quatre anys) és un dels objectius de 
l’Estratègia Europa 2020. Segons el Departament d’Ensenyament, aquesta taxa és del 100% a Catalunya, 
perquè és una pràctica universal en el nostre sistema educatiu. Per tant, s’assoleix amb escreix l’objectiu 
europeu (95%).

D’altra banda, la taxa d’escolarització dels infants més petits (de zero a tres anys) és bastant similar a la del 
curs anterior, amb lleugeres variacions: el 9,2% en els infants més petits d’un any, el 34,9% en els d’un 
any i el 56,3% en els de dos anys (el curs anterior va ser el 8,8%, el 35,8% i el 56,6%, respectivament).

Una de les mesures de l’Acord estratègic que afecta aquesta etapa és l’avançament de l’aprenentatge de 
llengües estrangeres, en particular, l’anglès. Segons dades facilitades pel Departament d’Ensenyament, el 
curs 2009-2010 el percentatge de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (de tres a cinc anys) que 
estudia anglès és del 43,5% en centres públics i del 81% en centres privats. El curs 2008-2009 aquests 
percentatges van ser del 34,5% i 82,8%, respectivament.

Educació primària

El creixement de l’alumnat de primària és idèntic al del total de l’alumnat (2,4%), una mica més intens en 
els centres públics (3,5%). L’elevat increment que registren els centres privats no concertats (16,9%) és 
petit en valors absoluts (895 alumnes), atès que només l’1,4% de l’alumnat de primària assisteix a aquests 
centres.

La taula següent conté els principals indicadors de rendiment a l’educació primària, que presenten poques 
variacions un curs respecte de l’altre.



436

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

TAULA V-27. Indicadors de rendiment a l’educació primària. Catalunya, cursos 2007-2008 a 2009-2010

 
Taxa d’idoneïtat als 11 anys Taxa de repetició a 6è 

Total Centres públics Centres privats Total Centres públics Centres privats
Curs 2007-2008 91,6 90,0 94,2 1,8 1,7 2,0

Curs 2008-2009 91,5 90,1 93,9 1,5 1,4 1,7

Curs 2009-2010 92,0 90,7 94,2 1,6 1,6 1,6

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

El curs 2009-2010 s’ha dut a terme la segona prova de l’avaluació de competències a l’alumnat de sisè de 
primària. Les principals novetats respecte de la primera prova són l’avaluació de la competència en llengua 
estrangera (bàsicament l’anglès) i la modificació d’alguns aspectes en l’avaluació de la competència lingü-
ística en llengua catalana i castellana.163 

La prova, de caràcter extern i censal, ha suposat avaluar 64.446 alumnes, pertanyents a 2.089 centres 
educatius. Se n’ha exclòs el 7,4% de l’alumnat per tenir necessitats educatives específiques o ser de recent 
incorporació al sistema. Els criteris per excloure l’alumnat també s’han modificat, en fer-los més estrictes 
que l’any passat.

Els resultats globals reflecteixen poca variació respecte dels de l’any anterior: el 25% de l’alumnat no 
assoleix el nivell bàsic de les competències avaluades per passar a l’ESO amb garanties d’èxit. Tot i això, 
s’aprecien diferències en els resultats derivades de variables externes (nivell socioeconòmic del centre, titu-
laritat del centre, funcionament i organització interna d’aquest) i variables pròpies de l’alumnat (sexe, país 
d’origen). 

En llengua catalana, el 28,4% de l’alumnat avaluat no assoleix el mínim; en llengua castellana aquest per-
centatge és del 29,8% i, en matemàtiques, del 23,4%. En llengua estrangera (anglès), les dades són pitjors: 
el 35,5% de l’alumnat no assoleix el mínim. 

Pel que fa als nivells en què es classifiquen els resultats (baix, mitjà i alt), en general enguany s’aprecia més 
dispersió, és a dir, més alumnat en el nivell alt i més en el nivell baix, fet que pot estar condicionat pels 
canvis de la prova introduïts.

El Departament d’Ensenyament, en compliment d’una de les mesures de l’Acord estratègic (23.1), utilitza 
aquests resultats, juntament amb les dades de graduats de l’ESO i dels resultats acadèmics dels darrers 
cursos, per tal de detectar les àrees d’escolarització amb menor taxa d’èxit escolar, amb la finalitat última 
d’orientar la gestió dels recursos sota la perspectiva de garantir el principi d’igualtat d’oportunitats.164

D’altra banda, l’Acord preveu altres mesures que afecten l’educació primària. Segons el darrer informe 
qualitatiu de seguiment,165 el curs 2009-2010 hi ha 635 centres públics amb plans estratègics i 95 plans 
educatius d’entorn (que compten amb la implicació de les administracions locals). De diferents caracterís-
tiques, aquests plans tenen objectius comuns: aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i millorar la co-
hesió social. D’altra banda, els centres educatius continuen implementant diferents actuacions per avançar 
el moment de detecció de l’alumnat amb risc de fracàs escolar,166 per millorar l’autoestima i l’actitud de 
l’alumnat, de reforç i motivació, etc., totes previstes en la mesura 23 de l’Acord.

	163	•	 En	comprensió	lectora	(preguntes	més	conceptuals	que	demanen	més	capacitat	de	reflexió	i	abstracció)	i	en	expressió	escrita	
(un	dictat).	Font:	Consell	Superior	d’Avaluació	del	Sistema	Educatiu. L’avaluació de sisè de primària 2010 i de la inserció 
laboral dels graduats en FPR.	Quaderns	d’avaluació,	18.	Barcelona,	2010.

	164	•	 Informe	qualitatiu	de	seguiment	en	data	30.06.2010.	[En	línia]	[Consulta:	abril	2011].
	165	•	 Informe	qualitatiu	de	seguiment	en	data	30.06.2010.	[En	línia]	[Consulta:	abril	2011].
	166	•	 En	aquest	sentit,	destaquen	els	Espais	de	Benvinguda	Educativa,	l’atenció	individualitzada,	les	aules	d’acollida,	l’acció	tu-

torial,	actuacions	de	reforç	i	motivació	(com	la	sisena	hora	a	primària),	etc.	Aquestes	mesures	també	han	estat	descrites	en	
l’Informe	del	CTESC	sobre	el	risc	de	fracàs	escolar	a	Catalunya	(2010),	ja	comentat.
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Educació secundària obligatòria

El curs 2009-2010 hi ha 274.134 alumnes matriculats a l’ESO en la modalitat presencial. Aquesta xifra és 
pràcticament la mateixa que el curs anterior, atès que només suposa un increment del 0,8%. Malgrat aquest 
estancament, el curs per obtenir el graduat en ESO impartit per l’Institut Obert de Catalunya (IOC) ha més 
que duplicat l’alumnat matriculat: el tercer trimestre del curs 2009-2010 hi ha 5.086 alumnes matriculats, 
mentre que el curs anterior van ser 2.095.167 D’aquests 5.086 alumnes, el 42% són dones, si bé entre les 
cohorts més altes les dones sobrepassen el 50% dels matriculats.168 

A diferència del curs anterior, més de la meitat de l’alumnat matriculat té més de 25 anys (el 59,8%), seguit 
per la cohort de 20 a 24 anys (que concentra el 23,3% de l’alumnat). Caldrà analitzar aquesta distribució 
els propers cursos per poder determinar si l’educació a distància es consolida com una via d’accés a l’edu-
cació formal per a les persones de més edat i ja desvinculades del sistema educatiu.

Paral·lelament, incrementa l’alumnat d’origen immigratori, en passar de 245 a 441 alumnes matriculats al 
tercer trimestre, fet que contrasta amb l’estancament del seu creixement en l’ESO presencial. Igual que el 
curs anterior, la meitat d’aquests alumnes (el 50,8%) provenen d’Amèrica Central i del Sud, seguits pels 
del Magrib (27%) i la UE (8,8%).

L’increment de places de l’oferta no presencial de l’ESO és una de les actuacions que recull l’Acord estratè-
gic, en les mesures 19 i 23, juntament amb d’altres destinades a millorar l’èxit escolar i reduir l’abandona-
ment escolar prematur. A banda de les actuacions ja comentades a l’educació primària, cal destacar també 
la importància d’una bona coordinació entre primària i secundària, per garantir el traspàs d’informació de 
l’alumnat entre els tutors d’aquestes dues etapes per millorar la detecció de necessitats educatives i així 
adoptar mesures organitzatives i metodològiques per a l’atenció a la diversitat. Entre aquestes mesures cal 
esmentar les aules obertes, els projectes singulars, les unitats d’escolarització compartida, els programes de 
diversificació curricular i els plans individualitzats, entre d’altres.

En el moment de redacció d’aquesta Memòria, el Departament d’Ensenyament encara no disposa de tots els 
indicadors de rendiment a quart d’ESO del curs 2009-2010. La taula següent conté les dades disponibles, 
algunes ja publicades en l’edició anterior d’aquesta Memòria, si bé amb la diferència que es disposa de 
la taxa de graduació calculada sobre l’alumnat matriculat (que presenta una tendència creixent els darrers 
cursos).169 

TAULA V-28. Indicadors de rendiment a 4t d’ESO. Catalunya, cursos 2005-2006 a 2008-2009
 C. 2005-2006 C. 2006-2007 C. 2007-2008 C. 2008-2009 C. 2009-2010
Taxa de graduació 75,9 76,7 77,9 79,5 n.d.

Taxa de repetició 10,5 9,9 10,0 9,9 9,5

Taxa d’idoneïtat 68,4 68,3 69,1 69,2 n.d.

Unitats: percentatges.
Nota: taxes calculades sobre l’alumnat matriculat.
n.d.: no disponible.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.

	 167	•	 Cal	tenir	en	compte	que	el	curs	impartit	per	l’IOC	s’estructura	en	trimestres	de	matrícula	independent,	per	la	qual	cosa	el	
nombre	d’alumnes	fluctua	al	llarg	del	curs.	En	aquesta	Memòria	s’opta	per	reflectir	les	dades	del	darrer	trimestre.	Cal	tenir	
en	compte	que	les	variacions	entre	trimestres	són	molt	petites	(79	alumnes	del	primer	al	segon	trimestre	i	26	del	segon	al	
tercer).

	 168	•	 Així,	són	el	54,5%	de	l’alumnat	de	40	a	49	anys	i	el	68,2%	de	l’alumnat	de	més	de	50	anys.	En	l’edició	anterior	d’aquesta	
Memòria	ja	es	va	constatar	aquest	fet,	possiblement	a	causa	que	les	dones	d’aquestes	cohorts	van	tenir	un	menor	accés	
a	l’educació	(durant	els	anys	que	els	corresponia	cursar	l’educació	general	obligatòria)	i	ara	opten	per	millorar	el	seu	nivell	
educatiu	mitjançant	aquesta	modalitat	d’ensenyaments.

	 169	•	 En	la	Memòria	de	l’any	2009	la	taxa	de	graduació	estava	calculada	sobre	l’alumnat	avaluat,	però	també	permetia	constatar	
la	progressió	positiva	d’aquest	indicador.
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Batxillerat

En les primeres edicions d’aquesta Memòria es va constatar la pèrdua continuada d’alumnat en el batxillerat 
a causa, en part, de la davallada demogràfica, així com de les decisions de l’alumnat, adoptades en un deter-
minat context social i econòmic. Tot i això, les dades dels cursos més recents reflecteixen una desacceleració 
en la davallada de l’alumnat170 i un posterior canvi de tendència, atès que ja el curs 2008-2009 l’alumnat 
no va disminuir (la taxa de variació va ser del 0,4%) i en el curs 2009-2010 creix l’1,1%. 

Tot i que caldrà comprovar si en els cursos posteriors es manté aquesta situació, es pot afirmar que s’avança 
positivament en el foment de la continuïtat dels estudis més enllà dels obligatoris (i més encara si s’inclouen 
les dades de l’FP, que es comenten més endavant).

Pel que fa a les modalitats en què es pot cursar el batxillerat, el curs 2009-2010, el 48,6% de l’alumnat 
ha optat per la branca d’humanitats i ciències socials, els que opten per la de ciències i tecnologia són el 
45,6%, i per la d’arts, el 5,8%. Respecte als cursos anteriors, s’aprecia un lleuger increment del pes de 
la modalitat artística (el curs 2007-2008 concentrava el 4,9% de l’alumnat) i una petita davallada en les 
ciències i tecnologia (el mateix curs comptava amb el 46,3% de l’alumnat).

Si bé aquests canvis no són significatius, cal tenir-los en compte atesa la vinculació entre l’opció del batxille-
rat i els estudis superiors escollits per l’alumnat. Fins l’any 2010 un dels indicadors europeus de referència 
era el nombre d’estudiants en l’àmbit de les matemàtiques, les ciències i la tecnologia. A més, aquest indi-
cador també mesurava el tradicional biaix per sexe que acostuma a tenir lloc en aquests estudis. 

En el batxillerat científic, les noies incrementen progressivament el seu pes, en passar del 43,6% el curs 
2007-2008 al 44,4% el curs 2009-2010. Ara bé, cal tenir en compte que aquesta modalitat inclou tant 
les ciències de la natura i la salut com la tecnologia, per la qual cosa és possible que el biaix encara es 
mantingui.

D’altra banda, cal tenir en compte l’alumnat que cursa batxillerat en la modalitat a distància, una de les me-
sures previstes a l’Acord estratègic com a eina per facilitar la formació al llarg de la vida de les persones. El 
segon semestre del curs 2009-2010 hi ha 1.281 alumnes matriculats, el 6,5% més que el curs anterior.171 
Hi ha més dones que homes (les primeres són el 56,2% del total)172 i el grup d’edat majoritari, a diferència 
de l’ESO, és el de menors de 24 anys, en concentrar el 71,1% de l’alumnat matriculat.

Igual que el curs anterior, la majoria de l’alumnat cursa l’especialitat d’humanitats i ciències socials (el 
55,2%), seguida per la de ciències i tecnologia (31,3%) i arts (13,5%). D’altra banda, creix l’alumnat d’ori-
gen immigratori, en passar de 134 alumnes a 151.

El batxillerat en règim nocturn és una altra modalitat que permet a determinats col·lectius accedir a aquesta 
formació. Ara bé, els darrers cursos el Departament d’Ensenyament ha decidit eliminar aquesta modalitat 
d’alguns instituts en el marc d’una reorganització més àmplia de l’oferta de batxillerat, que afecta determi-
nats centres amb una demanda feble, amb una única línia de batxillerat i que estan ubicats en territoris amb 
altres centres que imparteixen aquests ensenyaments. Alhora, s’ha potenciat la modalitat a distància, com 
a via més flexible per garantir l’accés a l’educació a les persones que compaginen els estudis i la feina.173 
Aquesta decisió ha generat crítiques per part d’alguns actors de la comunitat educativa. 

El Síndic de Greuges ha analitzat d’ofici aquesta supressió, per tal de determinar si afectava negativament 
el dret a l’accés a l’educació en igualtat d’oportunitats.174 El Síndic conclou que la decisió del Departament 

	170	•	 La	taxa	de	variació	de	l’alumnat	de	batxillerat	el	curs	2006-2007	respecte	del	curs	anterior	fou	el	-1,2%,	i	el	curs	2007-2008	
respecte	de	l’anterior,	el	-0,7%.

	171	•	 A	 l’IOC	 les	 assignatures	 del	 batxillerat	 es	 divideixen	 en	 semestres	 per	 proporcionar	 una	major	 flexibilitat	 a	 l’alumnat.	 En	
aquesta	Memòria	s’opta	per	reflectir	les	dades	del	segon	semestre.

	172	•	 Entre	els	més	grans	de	40	anys	 les	dones	representen	tres	quartes	parts	de	l’alumnat,	 fet	que	coincideix	amb	la	situació	
descrita	en	l’ESO	a	distància.

	173	•	 Arguments	extrets	de	la	Resolució	del	Síndic	de	Greuges	sobre	la	supressió	dels	batxillerats	diürns	i	nocturns,	pàgines	6	a	12.	
	174	•	 Síndic	de	Greuges	de	Catalunya.	Resolució	sobre	la	supressió	dels	batxillerats	diürns	i	nocturns.	[En	línia]	[Consulta:	febrer	

2011].
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per se no suposa una vulneració de drets, atès que s’emmarca dins les funcions pròpies d’aquest, si bé cons-
tata que en determinats casos i segons la seva articulació pot afectar negativament l’equitat en l’accés de 
l’alumnat socialment menys afavorit i amb més dificultats d’escolarització als ensenyaments de batxillerat, 
circumstància que sí que pot ser contrària als principis d’igualtat i de cohesió social que regeixen el sistema 
educatiu català.

Segons les dades facilitades pel Departament d’Ensenyament, el curs 2009-2010, 31 instituts ofereixen 
el batxillerat nocturn, 18 menys que el curs anterior, i tenen 2.779 alumnes matriculats (el 35,7% menys 
que el curs anterior).

A banda de la modalitat a distància i el reforç de l’aprenentatge de llengües estrangeres, l’Acord estratègic 
preveu, en la mesura 23, actuacions d’orientació, motivació, organitzatives i de reforç de l’alumnat per in-
crementar la taxa d’èxit de titulats en els estudis d’educació secundària postobligatòria, en els quals s’inclou 
el batxillerat. 

Igual que en el cas de l’ESO, en el moment de redacció d’aquesta Memòria, el Departament d’Ensenyament 
encara no disposa de les dades referides a la taxa de graduació a segon de batxillerat per al curs 2009-
2010.175 

Programes de qualificació professional inicial

En el moment de redacció d’aquesta Memòria, fruit dels canvis introduïts per la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’economia sostenible en determinats preceptes de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, els 
programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’integren en la formació professional inicial, fet que en 
reforça el caràcter professionalitzador. Ara bé, les darreres dades disponibles pertanyen al curs 2009-2010, 
moment en el qual encara no estava vigent aquesta modificació i altres derivades de la Llei d’economia 
sostenible. Per aquest motiu, els PQPI es tracten en aquest subapartat independent dels CFGM i els CFGS.

El curs 2009-2010 s’han ofert 6.750 places, oferta prevista en el II Pla general de la formació professional 
de Catalunya 2007-2010 (acció clau 1.4) i en l’Acord estratègic (mesura 20). S’hi han matriculat 6.281 
persones, el 13,8% més que el curs anterior. En el curs 2010-2011 torna a créixer l’alumnat matriculat, el 
12,2% més (7.047 alumnes matriculats). 

Cal destacar que les noies només representen un terç de l’alumnat dels PQPI el curs 2010-2011 (el 
31,8%). Aquest fet pot resultar coherent amb la concepció dels PQPI com una via alternativa per garantir 
la progressió educativa de l’alumnat amb més dificultats i amb les dades que reflecteixen que la major part 
d’aquest alumnat són nois. Respecte del curs anterior, també el nombre de nois s’incrementa amb més in-
tensitat que el de noies (13,2% i 10,1%, respectivament).

L’any 2008-2009 es van reincorporar al sistema educatiu el 35% d’alumnes matriculats, és a dir, 1.932 
alumnes, mentre que el curs 2009-2010 van reincorporar-s’hi 2.261, el 36% de l’alumnat matriculat.

Amb la finalitat de fomentar la progressió educativa, en compliment de la mesura 20 de l’Acord estratègic, 
s’han establert passarel·les formatives entre els PQPI i els CFGM, obertes a aquell alumnat que supera el 
PQPI amb una qualificació igual o superior al 8, en quedar exempt de la prova d’accés al grau mitjà. El curs 
2009-2010, 740 persones han pogut gaudir d’aquesta exempció i unes altres 1.500 (alumnes dels PQPI) 
s’han presentat a les proves d’accés i han gaudit d’exempcions parcials.176

D’altra banda, els PQPI permeten obtenir una qualificació de nivell 1 del Catàleg de qualificacions profes-
sionals i per aquest motiu es defineixen pel perfil professional que desenvolupen, sempre a nivell d’auxiliar. 
S’han identificat i definit 26 perfils professionals, estructurats en 14 famílies professionals, tal com reflec-
teixen els gràfics següents. Les famílies que concentren un major percentatge d’alumnat són: el comerç 

	 175	•	 Per	als	cursos	previs,	vegeu	l’anterior	edició	d’aquesta	Memòria.
	 176	•	 Font:	Informe	qualitatiu	de	seguiment	de	l’Acord	estratègic	en	data	30.06.2010.	[En	línia]	[Consulta:	abril	2011].
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(15,3%), instal·lació i manteniment (12,6%), hoteleria i turisme (10,8%) i administració i gestió (10%). Tot 
i això, igual que en els CFGM i els CFGS, hi ha un clar biaix per sexe en determinades famílies. 

Així, l’alumnat d’imatge personal, comerç i administració i gestió és majoritàriament femení (96,1%, 67,4% 
i 58,8% del total, respectivament), mentre que en altres famílies és pràcticament tot masculí: transport i 
manteniment de vehicles (99,4%), electricitat i electrònica (98,4%), instal·lació i manteniment (98,4%), 
fabricació mecànica (98,1%), fusta, moble i suro (95,4%), edificació i obra civil (93,2%) i informàtica 
(88,9%), entre d’altres.

GRÀFIC V-19. Alumnat dels PQPI per família professional. Catalunya, cursos 2009-2010 i 2010-2011

L’increment general de l’alumnat del curs 2010-2011 es concentra principalment en les famílies professio-
nals d’informàtica (de 220 a 360 alumnes), agrària (de 221 a 338), arts gràfiques (de 55 a 81) i fusta (183 
a 262). En canvi, davalla a edificació i obra civil (de 532 a 485 alumnes). Tot i això, cal destacar l’augment 
de noies a informàtica (de 20 a 40) i arts gràfiques (de 20 a 38).

Formació professional reglada

Tal com s’analitza en els Indicadors socioeconòmics i laborals dedicats als ensenyaments postobligatoris, 
elaborats per aquest Consell,177 a partir del curs 2005-2006 cada any es registren increments més intensos 
en l’alumnat matriculat en l’FP, que arriba el curs 2009-2010 fins a l’11% en els CFGM i al 9,9% en els 
CGFS.

Amb la finalitat de flexibilitzar l’accés als cicles formatius, s’han previst diferents vies d’accés, ja sigui des 
d’altres etapes educatives, ja sigui per la superació de les proves d’accés específiques previstes a la LOE. 
Els gràfics següents mostren la procedència de l’alumnat de l’FP els tres darrers cursos. Destaca l’augment 
significatiu del pes de l’alumnat que ha aprovat les proves d’accés, si bé l’ESO i el batxillerat es mantenen 
com les principals vies d’accés, la primera per als CFGM i el segon per als CFGS.

El curs 2009-2010 l’increment de l’alumnat que cursa FP és més intens en els nois que en les noies, fet 
que fa disminuir lleugerament el seu pes sobre el total de l’alumnat: en els CFGM les noies són el 40,7% i 
en els CFGS, el 48,9%. El curs anterior aquests percentatges van ser el 41,3% i el 49,6%, respectivament. 

Malgrat aquesta lleugera variació, la distribució per sexe de l’alumnat matriculat en les diferents famílies 
professionals mostra com es mantenen en el temps els estereotips de gènere, en haver-hi determinades fa-

	177	•	 Consell	de	Treball,	Econòmic	i	Social	de	Catalunya.	L’educació secundària postobligatòria a Catalunya i Espanya.	Indicadors	
socioeconòmics	i	laborals.	Núm.	45.	Desembre	2010.	Disponible	a:	http://www.ctesc.cat/doc/doc_12362296_1.pdf.	

Unitats: nombre d’alumnes.
Nota: les dades que conté el gràfic es refereixen al curs 2009-2010.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.

1. Evolució cursos 2009-2010 i 2010-2011 2. Alumnat per sexe, curs 2010-2011

Unitats: nombre d’alumnes.
Nota: les dades que conté el gràfic es refereixen al nombre de noies.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.
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mílies en què les noies són pràcticament la majoria i viceversa. Aquesta afirmació és compartida també per 
l’avaluació de l’FP duta a terme pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.178

GRÀFIC V-20. Procedència de l’alumnat que accedeix a la formació professional inicial. Catalunya, cursos 2007-
2008 a 2009-2010

Així, tal com s’observa a la taula següent, les noies continuen sent majoria en imatge personal, serveis so-
cioculturals, sanitat i tèxtil, confecció i pell; i els nois en els cursos de fabricació mecànica, fusta i moble i 
manteniment de vehicles autopropulsats.

Amb referència al curs anterior, s’aprecien alguns canvis. En els CFGM gairebé es triplica l’alumnat d’indús-
tries alimentàries, en passar de 173 a 509 alumnes. Altres famílies que també augmenten el seu alumnat 
(igual que l’any passat) són serveis socioculturals, sanitat, informàtica i manteniment de vehicles autopro-
pulsats. En canvi, l’alumnat davalla en hoteleria, edificació i obra civil i fusta i moble, entre d’altres.

A diferència dels CFGM, en els CFGS l’alumnat de serveis socioculturals davalla el 26,7%, fet que su-
posa 1.766 alumnes menys. L’alumnat d’indústries alimentàries creix amb una intensitat molt menor, el 
8,7%. L’alumnat dels CFGS augmenta a sanitat, manteniment i serveis a la producció i activitats físiques 
i esportives.

TAULA V-29. Alumnat en CFGM i CFGS per famílies professionals. Total i noies. Catalunya, cursos 2008-2009 i 
2009-2010

 
Alumnat curs 2008-2009 Alumnat curs 2009-2010 Variació curs anterior
CFGM CFGS CFGM CFGS CFGM CFGS

Total % noies Total % noies Total % noies Total % noies Total Noies Total Noies 
Activitats agràries 805 18,4 511 21,5 908 15,7 574 21,4 12,8 -3,4 12,3 11,8

Activitats físiques i 
esportives 1.128 22,8 1.860 23,5 1.257 19,6 2.181 21,4 11,4 -4,3 17,3 6,4

Activitats 
maritimopesqueres 180 8,3 189 15,3 175 10,3 210 11,4 -2,8 20,0 11,1 -17,2

Administració 6.241 71,6 5.627 70,4 6.377 67,8 6.079 68,7 2,2 -3,2 8,0 5,5

Arts gràfiques 592 38,5 310 36,1 583 38,6 316 33,9 -1,5 -1,3 1,9 -4,5

Comerç i 
màrqueting 1.737 59,1 2.281 44,8 1.880 58,6 2.613 43,4 8,2 7,4 14,6 11,1

Comunicació, 
imatge i so 299 50,8 2.061 35,2 321 47,0 2.214 36,0 7,4 -0,7 7,4 9,8

	 178	•	 Consell	Superior	d’Avaluació	del	Sistema	Educatiu. Avaluació de la formació professional reglada. Síntesi de resultats.	Qua-
derns	d’avaluació,	16.	Barcelona,	2010.

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

1. Cicles formatius de grau mitjà 2. Cicles formatius de grau superior
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Edificació i obra 
civil 181 8,8 1.547 25,5 166 7,2 1.427 24,0 -8,3 -25,0 -7,8 -13,4

Electricitat i 
electrònica 4.564 1,9 3.130 3,8 4.773 1,8 3.277 3,9 4,6 -2,3 4,7 8,4

Fabricació 
mecànica 1.296 2,3 1.053 6,5 1.471 2,0 1.054 5,7 13,5 -3,3 0,1 -11,8

Fusta i moble 493 4,1 57 12,3 482 3,5 61 8,2 -2,2 -15,0 7,0 -28,6

Hoteleria i turisme 2.255 31,0 1.418 62,1 2.191 30,6 1.636 62,5 -2,8 -4,0 15,4 16,0

Imatge personal 2.697 96,8 766 96,1 2.906 95,2 804 94,8 7,7 5,9 5,0 3,5

Indústries 
alimentàries 173 28,9 207 44,4 509 38,9 225 42,2 194,2 296,0 8,7 3,3

Informàtica 4.463 9,8 3.596 11,3 5.177 9,0 3.987 10,6 16,0 6,4 10,9 3,7

Mant. de vehicles 
autopropulsats 3.813 1,2 1.039 2,8 4.338 1,5 1.192 1,3 13,8 39,1 14,7 -44,8

Mant. i serveis a la 
producció 2.179 1,7 1.164 18,0 2.320 2,1 1.373 16,2 6,5 29,7 18,0 6,2

Química 616 49,2 1.468 50,1 678 47,8 1.616 45,6 10,1 6,9 10,1 0,3

Sanitat 5.475 84,4 4.641 75,3 6.625 82,3 7.766 81,7 21,0 18,0 67,3 81,7

Serveis 
socioculturals 1.812 91,2 6.620 91,0 2.373 89,5 4.854 87,1 31,0 28,5 -26,7 -29,8

Tèxtil, confecció 
i pell 80 91,3 96 91,7 87 87,4 104 94,2 8,8 4,1 8,3 11,4

Total 41.079 41,3 39.641 49,6 45.597 40,7 43.563 48,9 11,0 9,2 9,9 8,3

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

En el context descrit de revalorització de la formació professional cal situar els esforços de les administraci-
ons públiques i els agents socials, la majoria dels quals estructurats a l’entorn del II Pla general de formació 
professional a Catalunya i l’Acord estratègic.

Aquests documents, en especial el II Pla general de formació professional, van ser elaborats en un altre 
context econòmic i han hagut de modificar les prioritats establertes inicialment per centrar els esforços 
en determinades actuacions. Així, en el II Pla general d’FP s’ha prioritzat la línia A (adaptació i innovació 
dels dispositius i recursos de l’FP a les noves necessitats de l’economia catalana), en detriment de les 
altres dues. Segons l’informe final de seguiment del Pla, hi ha hagut una desviació positiva a la línia A de 
14.724.481 euros.179 

En el marc de la línia prioritària B (consolidació del sistema integrat de qualificació i formació professional), 
s’ha assolit l’objectiu (també compartit per la mesura 12 de l’Acord estratègic) d’incorporar 16 centres a la 
Xarxa FP.cat: durant el 2010 s’han presentat vuit candidatures noves (que s’afegeixen a les vuit ja incorpo-
rades a la xarxa). Aquestes candidatures estan en fase de valoració.180

A l’últim, la línia prioritària C (potenciació del reconeixement del valor social de l’FP) ha estat la menys 
desenvolupada. Tot i que els dos departaments competents (Empresa i Ocupació i Ensenyament) han avan-
çat en la realització d’accions individuals, les accions conjuntes no s’han desenvolupat segons el que havia 
previst el Pla.181 L’informe de seguiment final del Pla també constata que per assolir la missió i els objectius 
del Pla seria necessària més cooperació i cultura de treball conjunt entre els dos departaments competents. 

Igual que en la resta d’ensenyaments secundaris analitzats, els darrers anys s’ha potenciat l’FP a distància, 
de conformitat amb l’acció clau 2.4 del II Pla general d’FP i la mesura 19 de l’Acord estratègic. Segons les 
dades del Departament d’Ensenyament, el curs 2009-2010 gairebé es duplica l’alumnat matriculat a l’IOC 

	179	•	 Desviació	focalitzada	en	determinades	accions:	increment	de	places	en	FP	inicial	(acció	1.1),	més	beques	per	a	l’alumnat	
d’FP	(acció	1.3),	més	places	per	als	PQPI	(acció	1.4),	formació	en	idiomes	(acció	2.3),	formació	a	distància	(acció	2.4)	i	
mobilitat	(acció	3.1).

	180	•	 Font:	Informe	qualitatiu	de	seguiment	en	data	30.06.2010.	[En	línia]	[Consulta:	abril	2011].
	181	•	 Com	ara	 la	creació	d’un	portal	d’informació	 i	orientació	conjunt	sobre	 formació	 i	qualificació	 (acció	7.1)	 i	 la	creació	d’un	

programa	conjunt	de	foment	de	la	qualitat	de	la	formació	(acció	8.1),	entre	d’altres.
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el segon semestre (respecte del curs anterior), en passar de 649 a 1.246 alumnes en els CFGM i de 2.328 
a 4.273 alumnes en els CFGS.

El 55,1% de l’alumnat dels CFGM són dones, i el 79,7%, de més de 25 anys. De nou hi ha un clar biaix en 
les especialitats en funció del sexe de l’alumnat: gestió administrativa (que concentra el 49% de l’alumnat) 
és clarament femení (el 81% dels alumnes són dones) i explotació de sistemes informàtics, masculí (el 81% 
de l’alumnat són nois).

Aquest biaix és encara més marcat en els CFGS, atès que en les tres especialitats que concentren prop del 
70% de l’alumnat (educació infantil, administració i finances i secretariat) l’alumnat femení és més del 
80% (el 97,4% en educació infantil). 

Per acabar, també cal tenir en compte que l’Acord estratègic preveu fomentar la mobilitat transfronterera 
entre l’alumnat de l’FP (mesura 18). Així, s’han convocat diferents ajudes per poder realitzar pràctiques en 
empreses o institucions a l’estranger.182 D’altra banda, les administracions catalanes tenen previst destinar 
durant el 2010 per a l’alumnat d’FP, en el marc dels programes europeus Erasmus i Leonardo da Vinci, 
150.750 euros i 262.638,6 euros, respectivament.

Atès que enguany no es disposa de dades noves sobre els indicadors de rendiment a l’FP, remetem a l’edició 
anterior d’aquesta Memòria per la seva consulta.

3.3 • ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

Els ensenyaments de règim especial també registren un increment de l’alumnat respecte del curs anterior 
(del 6,3%), amb l’única excepció dels ensenyaments d’art dramàtic i dansa, tal com s’observa en el gràfic 
següent. En termes absoluts, els ensenyaments que augmenten més el seu alumnat són els de música (amb 
3.417 alumnes més), idiomes (2.362) i esports (1.262).

Cal ressaltar la presència més elevada de les dones entre l’alumnat d’aquests ensenyaments (són el 62,4% 
del total), si bé en determinades especialitats són clarament majoritàries, com ara en dansa, conservació i 
restauració de béns culturals i estudis superiors de disseny. Els únics ensenyaments en què els homes pre-
dominen són els esports (les dones hi representen el 13,8% de l’alumnat).

GRÀFIC V-21. Alumnat dels ensenyaments de règim especial. Catalunya, curs 2009-2010

	 182	•	 Entre	els	quals	destaquen	 la	Resolució	 IUE/144/2010,	de	26	de	gener	 (DOGC	núm.	5557,	d’1.02.2010),	que	preveu	un	
import	màxim	per	destinar	a	aquestes	ajudes	de	300.000	euros,	i	l’Ordre	EDU/120/2010,	d’1	de	març	(DOGC	núm.	5582,	de	
08.03.2010),	amb	una	subvenció	d’import	màxim	de	1.255.113	euros.

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

1. Alumnat per sexe 2. Variació respecte del curs 2008-2009

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

Dones
Total

-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
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3.4 • FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Seguint la tendència positiva registrada en altres modalitats de l’ensenyament, la formació de persones 
adultes també incrementa l’alumnat respecte del curs anterior: el 3,6%, tal com recull la taula següent. 
Igual que el curs 2008-2009, predomina clarament el sector públic per sobre del privat, a la vegada que la 
majoria de l’alumnat presencial són dones (el 56,8%).

TAULA V-30. Centres, alumnat i professorat de la formació de persones adultes. Catalunya, cursos 2008-2009 i 
2009-2010

 
Curs 2008-2009 Curs 2009-2010 Variació 

Total Públic Privat Total Públic Privat Total Públic Privat 
Centres 183 159 24 186 159 27 1,6 0,0 12,5

Personal docent 1.614 1.352 262 1.679 1.344 335 4,0 -0,6 27,9

Alumnat 
presencial

Total 69.410 67.225 2.185 71.943 69.440 2.503 3,6 3,3 14,6

Noies 39.748 38.865 883 40.896 39.849 1.047 2,9 2,5 18,6

Alumnat atès en 
punts de suport de 
GES a distància

3.324 3.279 45 5.327 5.295 32 60,3 61,5 -28,9

Unitats: nombre de centres, de professors i d’alumnes, i variació en percentatges.
Nota: GES significa “graduat en educació secundària obligatòria”.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.

D’altra banda, pel que fa a la distribució de l’alumnat entre els diferents ensenyaments impartits, s’aprecia 
que, igual que el curs 2008-2009, els tres ensenyaments que en concentren un nombre més alt són la 
formació en llengua catalana (16%), la formació instrumental (14,8%) i la formació en llengua castellana 
(13,8%). 

Ara bé, respecte del curs anterior, i tal com s’observa en el gràfic següent, l’alumnat d’aquestes tres especia-
litats decreix (en el cas de la formació en llengua castellana i la formació instrumental) o creix poc (en el cas 
de la llengua catalana). En canvi, l’alumnat s’incrementa en els cursos de preparació a les proves d’accés als 
CFGM, als CFGS,183 a la universitat i per a l’obtenció del graduat en ESO; fet que reflecteix, per una banda, 
el major interès de la població adulta per aquests estudis i, per l’altra, reforça el paper de la formació de 
persones adultes com a instrument útil per facilitar les transicions i la progressió educativa de la població.

GRÀFIC V-22. Formació de persones adultes. Catalunya, curs 2009-2010

	183	•	 Les	dades	sobre	la	procedència	de	l’alumnat	d’FP	analitzades	en	l’apartat	dedicat	a	la	formació	professional	també	reflectei-
xen	aquest	increment,	consolidant	la	formació	d’adults	com	una	opció	per	preparar	aquestes	proves.

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

1. Alumnat per ensenyaments 2. Variació respecte del curs anterior

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.
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3.5 • ENSENYAMENT UNIVERSITARI

La implantació de la nova estructura de les titulacions universitàries en desplegament de l’espai europeu 
d’educació superior (EEES) ha finalitzat pràcticament el curs 2010-2011. Així, a Catalunya s’imparteixen 
362 graus (105 més que el curs anterior), 442 màsters (40 més que el curs 2009-2010) i 117 màsters 
interuniversitaris (14 més).

Les branques que concentren un major nombre de titulacions són la de ciències socials i jurídiques (el 
29,6% dels graus i el 44,8% dels màsters) i la branca tècnica (el 29,6% dels graus i el 23,5% dels 
màsters).

El sistema universitari català va comptar el curs 2008-2009 amb 222.240 estudiants matriculats en cicles i 
graus, pràcticament el mateix nombre que el curs anterior (222.371), i amb 12.709 matriculats als màsters 
(3.157 estudiants més).184 

Si bé el gràfic següent també conté les dades del curs 2009-2010, cal tenir en compte que aquestes són 
incompletes, tal com s’especifica a les notes del gràfic. En conseqüència, els comentaris següents es refe-
reixen al curs 2008-2009 i a l’alumnat de cicles i graus.

A diferència de la resta d’ensenyaments analitzats en aquest apartat, les matriculacions en els estudis uni-
versitaris no creixen, sinó que es mantenen respecte del curs anterior (només es matriculen 131 estudiants 
menys). Algunes universitats, com ara la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) presenten una tendència decreixent bastant acu-
sada, que contrasta amb el creixement d’altres universitats, com la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
la Universitat Abat Oliba (UAO) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

D’altra banda, les universitats que concentren un major percentatge d’estudiants matriculats són la UB (el 
23,2%), la UOC (19%), la UAB (15,6%) i la UPC (13,3%). L’increment que ha registrat la UOC els darrers 
cursos ha fet que passés de concentrar el 13,9% del total dels estudiants matriculats en les universitats 
catalanes el curs 2003-2004 al 19% actual.

GRÀFIC V-23. Estudiants matriculats1 en les universitats de Catalunya (cicles i graus). Cursos 2005-2006 a 2009-2010

Unitats: nombre d’estudiants matriculats.
Notes:
(1) El gràfic conté les dades dels estudiants matriculats en cada universitat el curs 2008-2009.
(2) Les dades del curs 2009-2010 són incompletes: hi manquen els estudiants matriculats en els centres adscrits i en les universitats 
privades, els estudiants de cicles (UOC) i de cicles i graus (URL, UIC i UAO).
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement.

Per tal d’incrementar el nivell formatiu de les persones existeixen diferents vies d’accés a la universitat, 
regulades en el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre. El curs 2010-2011 la majoria de l’alumnat 
(el 61,3%) hi accedeix superant prèviament les proves d’accés (PAU), seguit pels tècnics superiors d’FP i 
assimilats (17,3%) i els estudiants que canvien de carrera (15,8%). 

	 184	•	 Les	dades	sobre	estudiants	matriculats	en	màsters	únicament	es	refereixen	a	les	universitats	públiques	i	a	la	Universitat	de	
Vic.
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Tal com reflecteix el gràfic següent, respecte del curs anterior s’incrementen de manera significativa els 
estudiants que accedeixen a la universitat després de superar la prova d’accés per a més grans de 25 anys 
(el 37% més), els titulats d’FP (que augmenten el 30,8%) i els estudiants que superen les PAU (que aug-
menten el 5,8%).

GRÀFIC V-24. Estudiants amb plaça assignada a la universitat, per vies d’accés. Catalunya, cursos 2007-2008 a 
2010-2011

Unitats: persones.
Nota: “Altres” inclou fins al curs 2009-2010 els estudiants provinents de COU sense PAU, i el curs 2010-2011 els estudiants provi-
nents de la prova d’accés per a més grans de 40 anys (65 persones) i més grans de 45 anys (110 persones).
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement.

Tal com s’ha dit, la principal via d’accés a la universitat són les PAU. En la convocatòria de 2010 s’hi van 
matricular 31.294 persones, el 89,1% de les quals van aprovar. Dels 26.424 estudiants que es van presen-
tar a la prova el juny, 24.160 es van presentar també a la fase específica de la prova, novetat d’aquest curs, 
i que té per finalitat incrementar la nota d’accés de l’alumnat que la fa.185 Més de la meitat dels matriculats 
(el 56,4%) es van examinar de dues assignatures a la fase específica, el 23,7% de tres i l’11,4% restant, 
d’una. En la convocatòria de setembre, el 85,3% dels matriculats (que van ser 4.870) es van presentar a la 
fase específica, el 50,3% examinant-se de dues assignatures, el 20,8% d’una i el 14,1% de tres.

TAULA V-31. Proves d’accés a la universitat (PAU). Catalunya, convocatòries 2008-2010

 
Matriculats % de presentats sobre matriculats % d’aprovats sobre matriculats

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
2008 26.903 11.415 15.488 98,4 98,4 98,4 87,2 87,0 87,3

2009 28.386 12.001 16.385 98,4 98,7 98,2 89,8 90,3 89,5

2010 31.294 13.413 17.881 97,7 97,8 97,7 89,1 89,5 88,8

Unitats: persones i percentatges.
Nota: inclou les convocatòries de juny i de setembre, així com les dades globals de matriculats (inclou tots els estudiants que han 
acabat els estudis de segon de batxillerat l’any de referència, els repetidors i els de segon de batxillerat estranger).
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement.

Ara bé, en la matrícula universitària del curs 2010-2011 hi ha hagut un cert malestar, atès que des de 
l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret els titulats en CFGS poden accedir a la universitat sense haver 
de fer cap prova obligatòria i tenint com a nota d’accés la qualificació mitjana dels estudis cursats per ob-
tenir el títol de tècnic superior. A més, les seves sol·licituds no s’ordenen, amb caràcter preferent, segons 
l’adscripció de les famílies d’FP a les branques de coneixement en què s’inscriuen els títols de grau, sinó 
només per la nota d’accés o nota d’admissió ponderada (atès que també poden optar per presentar-se a la 
fase específica de les PAU). Aquest fet ha suposat que, en determinades titulacions, l’accés dels estudiants 
provinents del batxillerat s’hagi restringit en comparació amb cursos anteriors. El gràfic anterior reflecteix 

	185	•	 Aquest	alumnat,	per	tant,	obté	una	nota	d’admissió	ponderada	(que	pot	arribar	fins	a	14	punts)	i	condicionada	als	estudis	
que	vulgui	cursar,	atès	que	només	inclou	qualificacions	obtingudes	en	matèries	d’examen	concretes	relacionades	amb	els	
futurs	estudis	universitaris.



447

CONDICIONS DE VIDA

l’increment dels estudiants que han accedit a la universitat per aquesta via: de 6.544 el curs 2009-2010 
a 8.557 el curs 2010-2011.

D’altra banda, cal tenir en compte que tant el II Pla general de formació professional a Catalunya com 
l’Acord estratègic preveuen l’establiment de correspondències entre els CFGS i la universitat. Segons l’Infor-
me de seguiment 2010 del II Pla general d’FP, s’han establert correspondències entre 65 cicles formatius de 
grau superior i 112 estudis universitaris. Així mateix, s’han aplicat convalidacions de crèdits a 589 persones 
que tenen estudis universitaris i estan matriculades en cicles formatius. 

Una altra prova d’accés a la universitat que cada any té més matriculats és la prova d’accés per a més grans 
de 25 anys, tot i ser residual (el curs 2010-2011 hi accedeixen per aquesta via el 2,9% dels estudiants). En 
la convocatòria del 2010 es van matricular 4.399 persones a aquestes proves, 568 més que en la convoca-
tòria anterior. D’aquestes, el 51,4% van ser aptes per entrar a la universitat. Una novetat de la convocatòria 
2010 és la prova d’accés a la universitat específica per a més grans de 45 anys, que ha tingut 503 matricu-
lats (dels quals 297 han estat aptes).

Els gràfics següents s’han elaborat a partir de les dades facilitades pel Departament d’Economia i Conei-
xement i les dades d’Uneix, el portal del sistema d’informació d’Universitats i Recerca de Catalunya. Pel 
que fa a la taxa de rendiment,186 s’aprecia un increment generalitzat en totes les universitats públiques, la 
majoria de les quals estan al voltant del 0,7. Sobrepassen el 0,8 la UPF i la Universitat de Vic. En canvi, la 
taxa de rendiment de l’alumnat dels graus de la UOC és inferior a 0,7 (0,64 el curs 2008-2009 i 0,69 el 
2009-2010).

Les dades del portal Uneix desglossen la taxa de rendiment de l’alumnat de grau per sexe, i permeten cons-
tatar que la taxa de rendiment de les noies és superior a la dels nois, tant el curs 2008-2009 (0,73 i 0,66, 
respectivament) com el 2009-2010 (0,79 i 0,71).

Pel que fa als indicadors de progressió (de l’alumnat matriculat set cursos abans), destaca l’augment del 
percentatge d’alumnat que abandona, que és aquell que porta dos anys sense matricular-se en el mateix 
centre d’estudi. Cal tenir en compte, però, que aquest indicador no recull l’alumnat que es pot haver matri-
culat en un altre centre i continuar estudiant.

GRÀFIC V-25. Indicadors de rendiment de l’alumnat universitari. Universitats públiques catalanes, cursos 2006-
2007 a 2008-2009

	 186	•	 Crèdits	ordinaris	superats	respecte	dels	crèdits	ordinaris	matriculats	en	un	curs	acadèmic.

Unitats: percentatges.
Notes:
(1) Inclou la taxa de rendiment de l’alumnat de cicles i graus.
(2) Només inclou dades sobre l’alumnat dels graus.
(3) Els abandonaments són estudiants que porten dos anys sense matricular-se en el mateix centre d’estudi. Per tant, la darrera vegada que es van matricular va ser el curs 
2005-2006 (per al curs 2007-2008) i el 2006-2007 (per al curs 2008-2009).
(4) Es refereix als estudiants que es van matricular el curs 2001-2002 i 2002-2003 i els cursos 2007-2008 i 2008-2009 (respectivament) i encara continuen estudiant.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement i del portal Uneix.

1. Taxa de rendiment per universitat 2. Indicadors de progressió
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L’EEES ha comportat, a banda de la modificació de l’estructura i la concepció dels estudis superiors, un 
important avenç en el foment de la internacionalització de l’educació superior. D’altra banda, la mesura 33 
de l’Acord estratègic comparteix aquest objectiu. Una de les manifestacions d’aquesta internacionalització 
és la mobilitat de l’alumnat universitari. 

Tal com es pot observar a la taula següent, el curs 2009-2010 s’incrementa la mobilitat de l’alumnat català 
cap a altres països (el 9,9%), així com el nombre d’estudiants visitants que vénen a Catalunya (el 2,5%), 
si bé encara manquen les dades de la UB per completar aquesta darrera informació (vegeu la nota 2 de la 
taula). Cal destacar que el curs 2008-2009 només va augmentar el nombre d’estudiants catalans que van 
fer una estada fora (el 5,8%), mentre que va davallar (el 10,4%) el nombre d’estudiants visitants que van 
fer una estada universitària a Catalunya. Les dades del curs 2009-2010 reflecteixen que, tot i la crisi eco-
nòmica, s’incrementa la mobilitat interuniversitària.

Set de cada deu estudiants catalans que fan una estada a una altra universitat van a algun estat membre de 
la UE (el 71,3%), mentre que els que van a una universitat de la resta de l’Estat són el 5,3%. Per acabar, 
cal tenir en compte que les noies tenen un pes més gran en els programes de mobilitat que els nois. Així, 
representen el 62,4% del total d’estudiants que visiten les universitats catalanes i el 59,8% dels alumnes 
catalans que marxen fora.

TAULA V-32. Mobilitat estudiantil1 (en el marc de programes de mobilitat). Catalunya, curs 2009-2010

 
Estudiants visitants Estudiants catalans a fora

Variació respecte del curs anterior
Estudiants visitants Estudiants catalans a fora

Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total
Resta de l’Estat2 349 499 848 72 203 275 -19,4 -37,2 -30,9 -19,1 13,4 2,6

Unió Europea 1.600 2.616 4.216 1.510 2.162 3.672 8,4 3,6 5,3 8,4 7,5 7,9

Resta d’Europa 72 125 197 96 109 205 12,5 16,8 12,6 10,3 3,8 6,8

Resta del món 590 1.101 1.691 385 599 984 16,4 26,0 22,8 23,4 19,6 21,0

Total 2.611 4.341 6.952 2.069 3.076 5.145 5,3 0,9 2,5 10,0 9,9 9,9

Unitats: nombre d’estudiants i variació en percentatges.
Notes: 
(1) Alumnat de cicles i graus.
(2) Manquen les dades relatives als estudiants visitants procedents de la resta de l’Estat.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement.

3.6 • POLÍTICA DE FOMENT DE L’ESTUDI, BEQUES I AJUTS

La política de foment de l’estudi, mitjançant beques i ajuts, és un dels instruments que contribueix a refor-
çar l’equitat dins el sistema educatiu. De manera lenta, però constant, les administracions públiques han 
incrementat l’import destinat a aquesta finalitat, tal com reflecteix la taula següent. El principal increment 
es registra en l’educació postobligatòria. 

Pel que fa a la distribució interna de l’import atorgat, l’educació universitària en concentra més de la meitat 
(el 62,2%), seguida de l’educació obligatòria (el 20,2%) i la postobligatòria (el 17,6%). En canvi, el nivell 
formatiu que concentra un major nombre de becaris i beneficiaris és l’educació obligatòria (el 67,9%), se-
guida de la universitària (el 22,8%) i la postobligatòria (el 9,3%).

El Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, estableix el règim de gestió de beques i ajuts a l’estudi 
finançats a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat i que es concreta en els convenis de col·laboració 
que han de signar anualment el Ministeri d’Educació i les administracions autonòmiques competents. El 
conveni de col·laboració aplicable al curs 2008-2009187 (sobre el qual es disposa de dades) assigna la 
convocatòria i el finançament de les beques i ajuts al Ministeri d’Educació, mentre que n’atribueix les fun-
cions de selecció, adjudicació i pagament a la Generalitat de Catalunya (amb la transferència prèvia per 

	187	•	 Resolució	EDU/308/2009,	de	10	de	febrer,	per	la	qual	es	dóna	publicitat	al	Conveni	de	col·laboració	entre	el	Ministeri	d’Edu-
cació,	Política	Social	i	Esport	i	la	Generalitat	de	Catalunya	per	a	la	gestió	de	les	beques	i	ajuts	a	l’estudi	corresponents	al	curs	
2008-2009	(DOGC	núm.	5321,	de	18.02.2009).
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part del Ministeri dels imports acordats). Per això, pràcticament en els tres nivells formatius el Ministeri 
ha finançat gairebé totes les beques i ajuts (99,5% en l’educació obligatòria, 96,6% en la postobligatòria 
i 94,7% en la universitària).

TAULA V-33. Beques i ajuts, persones becàries i beneficiàries i import atorgat. Catalunya, cursos 2007-2008 i 
2008-2009

 
Curs 2007-2008 Curs 2008-2009 Variació 

Beques i 
ajuts

Becaris i 
benef.

Import
Beques i 

ajuts
Becaris i 

benef.
Import

Beques i 
ajuts

Becaris i 
benef.

Import

Educació obligatòria1 115.163 101.648 20.918,9 133.444 120.166 24.608,7 15,9 18,2 17,6

Educació postobligatòria 
no universitària2 20.609 11.089 12.674,2 29.696 16.480 21.406,3 44,1 48,6 68,9

Educació universitària3 67.813 37.552 61.652,9 78.366 40.361 75.649,6 15,6 7,5 22,7

Total beques i ajuts 203.585 150.289 95.245,9 241.506 177.007 121.664,5 18,6 17,8 27,7

Unitats: nombre de beques i ajuts, nombre de persones becàries i beneficiàries i import en milers d’euros.
Notes: 
(1) Des del curs 2007-2008 no s’inclouen els ajuts per a llibres i material didàctic.
(2) Inclou dades relatives a PQPI i a estudis superiors no universitaris.
(3) Des del curs 2007-2008 inclou les bonificacions de preus per serveis acadèmics universitaris per a famílies nombroses de tres fills.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Educació.

A banda, a partir del curs 2007-2008, el Ministeri d’Educació subscriu anualment un conveni de col-
laboració amb les comunitats autònomes per al finançament de llibres i material en els nivells obliga-
toris. A Catalunya aquestes ajudes s’han concedit (els dos cursos analitzats) mitjançant dos sistemes 
diferents: les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic (incloses en la taula anterior 
i finançades íntegrament pel Ministeri) i el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització dels 
llibres de text.

El caràcter universal d’aquest programa (està destinat a tot l’alumnat dels centres que hi participen) 
comporta que no s’inclogui en l’estadística de beques i ajuts, si bé és significatiu l’import destinat: per al 
curs 2008-2009 ha estat de 6.994.325 euros, el 61,3% més que el curs anterior, del qual la Generalitat 
finança el 83%. El nombre de beneficiaris del programa s’ha incrementat el 5%, en passar de 266.400 
a 279.773.

Una conseqüència directa de l’augment de l’import de les beques i ajuts i del nombre de beneficiaris és la 
millora de la taxa de cobertura, que passa de l’11,7% al 13,4%. Per nivells educatius, els universitaris re-
gistren la taxa més alta (el 17,8% el curs 2008-2009), seguits dels obligatoris (12,9%) i els postobligatoris 
(9,7%).

Quant a la tipologia de beques i ajuts, el gràfic següent resumeix la distribució de l’import en els tres 
nivells educatius. Les beques i ajuts que registren els principals increments respecte del curs anterior 
són: l’idioma (en l’educació obligatòria), que gairebé es duplica, en passar d’11,1 milers d’euros a 22 
milers d’euros; pel que fa a l’educació postobligatòria no universitària, el complement a Erasmus, que 
quasi es triplica (passa de 42,5 milers d’euros a 126,2), i els ajuts per a llibres i material, que gairebé 
es dupliquen (en passar de 1.544,7 milers d’euros a 3.016,6); i finalment, en l’educació universitària, el 
complement a Erasmus és també el que registra un increment més alt (del 38,7%, en passar de 4.444,1 
milers d’euros a 7.254,4).

En el curs 2008-2009 es van atorgar dues modalitats de beques més que el curs anterior: la destinada 
al projecte de fi de carrera (una única beca per un import de 533 euros) i la que es va atorgar per a 
la realització de pràctiques a l’estranger (73 beques, l’import total de les quals va arribar a 587.400 
euros).

Igual que el curs anterior, les beques destinades a fomentar la mobilitat de l’alumnat tant dins l’Estat com 
dins la UE (és a dir, la beca de mobilitat i el complement a Erasmus) incrementen el seu import, respecte 
del curs anterior, el 5,2% i el 38,7%, respectivament. L’excepció és la beca del programa Sèneca, l’import 
de la qual davalla el 2,8%.
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GRÀFIC V-26. Distribució de l’import atorgat en beques i ajuts, per nivell educatiu. Catalunya, curs 2008-2009

Unitats: percentatges.
Notes:
(1) Inclou les beques universitàries concedides per la Generalitat de Catalunya per a universitats de Catalunya.
(2) La major part de la informació sobre idiomes no es refereix a la universitat en la qual està matriculat el becari sinó al lloc de residència.
(3) No és un tipus de beca sinó un suplement que concedeix el Ministeri al becari, amb independència del tipus de beca que rebi, 
destinat a sufragar les despeses vinculades a l’educació que tenen lloc en les poblacions o àrees metropolitanes més poblades.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Educació.

La taula següent, tot i repetir algunes dades ja analitzades, permet situar la posició de Catalunya en el con-
junt d’Espanya. Destaca el fet que, si bé l’alumnat català és el 16% del total estatal, el nombre de becaris i 
l’import percebut per aquests és el 7,5% del total. En conseqüència, les taxes de cobertura són més petites. 
Pel que fa a la mitjana de l’import percebut per beneficiari, les dades de Catalunya se situen per sota de la 
mitjana estatal, però bastant properes, i només en el cas de les atorgades a l’alumnat d’educació postobli-
gatòria, per sobre. 

TAULA V-34. Alumnat, alumnat becat, import percebut i taxa de cobertura. Espanya i Catalunya, curs 2008-2009

 Alumnat1 Alumnat becat2 Import percebut total 
(milers d’euros)3

Import per 
beneficiari (euros)

Taxa 
cobertura

Espanya

Total 8.676.394 2.355.167 1.622.838 689,1 27,1

Edu. obligatòria 6.272.571 1.630.653 386.077 236,8 26,0

Edu. postobligatòria 1.171.054 317.325 365.095 1.150,5 27,1

Edu. universitària 1.232.769 407.189 871.666 2.140,7 33,0

Catalunya

Total 1.384.016 177.007 121.665 687,3 12,8

Edu. obligatòria 1.025.761 120.166 24.609 204,8 11,7

Edu. postobligatòria 175.257 16.480 21.406 1.298,9 9,4

Edu. universitària 182.998 40.361 75.650 1.874,3 22,1

Percentatge de Catalunya 
sobre el total estatal4

Total 16,0 7,5 7,5 99,8 47,1

Edu. obligatòria 16,4 7,4 6,4 86,5 45,1

Edu. postobligatòria 15,0 5,2 5,9 112,9 34,7

Edu. universitària 14,8 9,9 8,7 87,6 66,8

Unitats: nombre de persones, imports en milers d’euros i euros i percentatges.
Notes:
(1) Inclou l’alumnat d’ensenyaments obligatoris, postobligatoris i universitaris. En aquest darrer cas s’inclou l’alumnat universitari 
de primer i segon cicle, graus i màsters oficials; universitats públiques i privades, però no inclou l’alumnat de la UNED ni de la UOC.
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(2) El Ministeri d’Educació adverteix que les dades sobre alumnat becat poden estar sobrevalorades per dos motius: el primer, perquè 
en la majoria de comunitats autònomes no s’ha determinat el nombre de beneficiaris de més d’una beca, per la qual cosa es considera 
un becari per beca. El segon motiu deriva del fet que algunes convocatòries d’idiomes del Ministeri d’Educació exigeixen ser becari de 
cursos anteriors al 2008-2009. Aquests becaris podrien ser-ho també per altres convocatòries del curs esmentat, però el Ministeri no 
pot identificar-los i, per tant, les dades finals de becaris del Ministeri també poden estar sobrevalorades.
(3) S’inclouen totes les beques i ajuts atorgats tant pel Ministeri d’Educació com per les administracions educatives autonòmiques.
(4) En l’import per beneficiari i en la taxa de cobertura si és superior al 100%, Catalunya se situa per sobre de la mitjana estatal, i 
viceversa.
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Educació.

Pot explicar aquesta situació el fet que els llindars de renda que es fixen anualment per atorgar les beques 
i ajuts són els mateixos per a tot l’Estat, és a dir, no estan territorialitzats tenint en compte el nivell de vida 
i el PIB per càpita de cada comunitat, fet que situa l’alumnat català en una posició més desavantatjosa per 
accedir a una beca o ajut respecte de la resta d’estudiants de l’Estat.188

Un altre factor que podria explicar aquestes disparitats és la concentració d’una major demanda de de-
terminades tipologies de beques en determinades comunitats. En aquest sentit, cal tenir en compte que 
les beques i ajuts de l’educació universitària concentren en totes les comunitats prop del 50% de l’import 
total destinat a beques i ajuts, fet que condiciona els percentatges descrits anteriorment. Així, la distribu-
ció territorial del sistema universitari català que facilita l’accés als joves estudiants a un centre proper a la 
seva residència familiar, redueix la seva necessitat de canviar de residència, fet que pot afectar a la baixa la 
demanda de determinades beques, com ara la de mobilitat i residència.189

3.7 • NOVETATS NORMATIVES I INICIATIVES PÚBLIQUES

Àmbit de la Unió Europea

Com ja s’ha comentat en l’apartat de context, els estats membres de la UE consideren que la millora del nivell 
educatiu de la població és un element vital (si bé no l’únic) per afavorir el creixement econòmic i la creació 
de llocs de treball. Així, un dels cinc objectius de l’Estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Europeu de 
17 de juny, està centrat en l’educació: reduir l’índex d’abandonament escolar a menys del 10% i augmentar 
com a mínim al 40% el percentatge de persones entre 30 i 34 anys amb estudis superiors o equivalents. 

La referència a l’Estratègia Europa 2020 i la importància de l’educació en l’actual context es reflecteix en 
totes les reunions dels ministres d’educació que han tingut lloc durant el 2010, així com en les conclusi-
ons aprovades. D’aquestes, cal destacar en primer lloc les relatives a la dimensió social de l’educació,190 
que constaten la relació estreta que existeix entre l’educació i la inclusió social, i en les quals els ministres 
destaquen que l’objectiu de millorar el nivell formatiu de la població ha d’incloure totes les persones, tenint 
especial consideració pels col·lectius més desafavorits. En aquest document, s’insta els estats membres a 
identificar els grups que es troben en situació de risc d’abandonament escolar.

La importància de garantir i reforçar l’assoliment de les competències clau per part de tots els estudiants i 
en tots els nivells formatius (tant obligatoris i postobligatoris com en la formació d’adults) és destacada tant 
en les conclusions del Consell de ministres del maig com en les del novembre,191 que emfasitzen l’atenció 
especial que necessiten les persones exposades a un risc de baix rendiment escolar i/o d’exclusió social.

	 188	•	 Comissionat	per	a	Universitats	i	Recerca.	Beques i ajuts a l’estudi.	DID,	Dossiers	d’informació	directiva,	núm.	8,	juny	2009.	
Generalitat	de	Catalunya,	Departament	d’Innovació,	Universitats	i	Empresa.

	 	 En	aquest	mateix	sentit	(però	només	pel	que	fa	a	l’educació	universitària):	Martí	i	Torres,	R.;	Grau	i	Corominas,	E.	(2011).	
«L’evolució	del	règim	general	de	foment	de	l’estudi	en	el	sistema	educatiu	espanyol	i	el	traspàs	de	les	beques	i	dels	ajuts	a	la	
Generalitat	de	Catalunya».	Revista d’Estudis Autonòmics i Federals,	núm.	13.	Institut	d’Estudis	Autonòmics.

	 189	•	 Comissionat	per	a	Universitats	i	Recerca.	Beques i ajuts a l’estudi.	DID,	Dossiers	d’informació	directiva,	núm.	8,	juny	2009.	
Generalitat	de	Catalunya,	Departament	d’Innovació,	Universitats	i	Empresa.

	 190	•	 Conclusions	 del	 Consell	 d’11	 de	 maig	 de	 2010	 sobre	 la	 dimensió	 social	 de	 l’educació	 i	 la	 formació	 (DOUE	 C	 135,	 de	
26.05.2010).

	 191	•	 Conclusions	del	Consell	d’11	de	maig	de	2010	sobre	les	competències	que	serveixen	de	base	a	l’aprenentatge	permanent	i	la	
iniciativa	“Noves	capacitats	per	a	noves	ocupacions”	(DOUE	C	135,	de	26.05.2010),	i	Conclusions	del	Consell	de	ministres	
d’Educació,	Joventut,	Cultura	i	Esport	dels	dies	18	i	19	de	novembre	de	2010.
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Derivat de la necessitat d’internacionalitzar l’educació superior per millorar-ne la qualitat i l’atractiu a esca-
la internacional, els ministres d’educació dels estats membres inviten la Comissió Europea a proposar una 
estratègia de la UE en matèria d’educació superior amb aspiracions internacionals.192

Per acabar, cal tenir en compte les conclusions relatives a l’educació per al desenvolupament sostenible, 
aprovades en la reunió del Consell de ministres del novembre,193 i que, per primera vegada, destaquen que els 
aspectes relacionats amb la sostenibilitat haurien d’estar presents en totes les àrees de l’educació i la formació.

A banda de les reunions del Consell de ministres d’educació, cal tenir en compte les prioritats per a una 
cooperació europea per al període 2011-2020 en l’àmbit de la formació professional fixades pel Consell i els 
representants dels governs dels estats membres,194 en el marc del procés de transformació i modernització 
dels sistemes nacionals d’FP iniciat el 2002 i més conegut com el “Procés de Copenhaguen”. 

De nou, es constata el paper vital de l’educació i la formació professionals per al creixement econòmic de la 
UE i la cohesió social, per a la prevenció de l’abandonament escolar prematur i per a la correcta adequació 
a les noves demandes del mercat de treball, que tendeix a augmentar l’exigència d’una major qualificació.

Com a èxits assolits en el marc del “Procés de Copenhaguen” destaca una major consciència de les ins-
titucions i de la societat de la importància de l’FP; el desenvolupament d’instruments europeus per a la 
transparència, el reconeixement de qualificacions i competències i el control de la qualitat (el Marc europeu 
de qualificacions professionals, el sistema europeu de crèdits, l’Europass, etc.); el foment de les reformes 
nacionals dels sistemes d’FP i el desenvolupament de marcs nacionals de qualificacions professionals.

Es considera que l’any 2020 els sistemes d’FP haurien de ser més atractius, rellevants, professionals, in-
novadors, accessibles i flexibles del que ho són l’any 2010, i que haurien de contribuir a l’excel·lència i 
l’equitat en el marc de l’aprenentatge permanent. Per la qual cosa es concreten onze objectius estratègics 
per al període 2011-2020, acompanyats de 22 accions que haurien d’emprendre els estats membres en el 
període 2011-2014, amb el suport de la UE.

Els objectius estratègics són: millorar l’atractiu de l’FP inicial; fomentar l’excel·lència, la qualitat i l’adequació 
al mercat de treball de l’FP, tant inicial com contínua; permetre un accés flexible a l’FP inicial i contínua (en 
línia amb l’objectiu del marc estratègic “ET 2020” d’augmentar la participació de la població adulta en l’apre-
nentatge permanent); desenvolupar un enfocament estratègic per a la internacionalització de l’FP i promoure la 
mobilitat internacional; fomentar la innovació, la creativitat i l’emprenedoria, així com l’ús de les TIC; garantir 
una FP inclusiva, sobretot per tal de reduir l’abandonament escolar prematur; una major implicació dels actors 
d’FP i major visibilitat dels resultats de la cooperació europea en aquest àmbit; fomentar la coordinació de les 
polítiques d’FP amb altres àrees; millorar la comparabilitat i qualitat de les dades; i, per acabar, fer un bon 
ús del suport de la UE (com ara els fons estructurals o el Programa d’aprenentatge permanent). Tots aquests 
objectius, sota els principis transversals d’un major compromís i voluntat de cooperació dels estats membres i 
una major informació i publicació dels progressos (en el context del marc estratègic “ET 2020”).

Àmbit estatal

La normativa de desplegament de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) aprovada 
durant el 2010 és significativament menor en termes quantitatius en comparació amb els anys anteriors. 
Així, cal mencionar els dos reials decrets que estableixen els requisits mínims (que són la titulació aca-
dèmica del professorat, la relació numèrica alumnat/professor, les instal·lacions docents i esportives i el 
nombre de places escolars) per als centres que imparteixen educació infantil, primària i secundària (Reial 
decret 132/2010, de 12 de febrer)195 i per als que imparteixen ensenyaments artístics oficials (Reial de-

	192	•	 Conclusions	 del	 Consell	 d’11	 de	 maig	 de	 2010	 sobre	 la	 internacionalització	 de	 l’educació	 superior	 (DOUE	 C	 135,	 de	
26.05.2010).

	193	•	 DOUE	C	327,	de	4.12.2010.
	194	•	 DOUE	C	324,	d’1.12.2010.
	195	•	 BOE	núm.	62,	de	12.03.2010.
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cret 303/2010, de 15 de març).196 També cal tenir en compte el Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, 
que regula les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència 
dels ensenyaments d’ESO o de batxillerat,197 complementari del Reial decret 1834/2008, que regula el 
mateix però per als centres públics.

Pel que fa als ensenyaments superiors, durant el 2010 el Govern de l’Estat ha regulat el contingut bàsic dels 
ensenyaments artístics superiors de grau,198 en compliment de la LOE, els quals s’adeqüen a l’estructura de 
l’espai europeu d’educació superior (EEES). Així mateix, cal tenir en compte el Reial decret 861/2010, de 2 
de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials,199 i que, entre altres modificacions, habilita els òrgans d’avaluació 
de les comunitats autònomes a emetre l’informe preceptiu d’avaluació en el procés de verificació dels títols, 
sense restringir aquesta possibilitat a l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) 
exclusivament.200 Cal tenir en compte que el Reial decret 1393/2007 preveu, en el marc de l’EEES, que 
les universitats creïn i proposin els ensenyaments i títols que impartiran, incloent-hi també la possibilitat 
d’expedir títols conjunts amb altres universitats espanyoles o estrangeres.

D’altra banda, el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, regula l’expedició de títols universitaris oficials,201 
i determina els requisits bàsics sobre el format, el text i el procediment a seguir per expedir-los. Regula 
també les particularitats dels títols obtinguts superant programes conjunts amb altres universitats, ja siguin 
espanyoles o de la UE, com ara mitjançant el Programa Erasmus Mundus.

Pel que fa a les iniciatives públiques i els programes impulsats pel Ministeri, cal tenir en compte els dotze 
objectius en matèria d’educació que ha fixat el Ministeri per a la propera dècada, ja comentats en l’apartat 
del context, i els quals es concreten en el Pla d’acció 2010-2011, estructurat en una sèrie de programes i 
mesures, algunes de les quals ja s’estaven duent a terme i d’altres són noves.

Així, en el marc de l’objectiu 1 (“Èxit educatiu de tots els estudiants”) es preveu la continuïtat del Pla per 
a l’extensió i l’impuls del primer cicle d’educació infantil (Educa3)202 i, incardinat en l’objectiu 5 (“Noves 
formes d’ensenyar i aprendre; el paper de les TIC), s’aposta per la consolidació i promoció del Programa 
“Escola 2.0”. A banda de les aportacions econòmiques a les comunitats autònomes que fa el Ministeri per 
a la implantació del programa,203 enguany ha creat el “Segell Escola 2.0” amb la finalitat de reconèixer pú-
blicament el compromís d’empreses o entitats (públiques o privades) que contribueixin al desenvolupament 
i la millora de la qualitat educativa mitjançant l’ús de les TIC.204

	 196	•	 BOE	núm.	86,	de	09.04.2010.
	 197	•	 BOE	núm.	173,	de	17.07.2010.
	 198	•	 Els	ensenyament	regulats	són:	Art	dramàtic	(Reial	decret	630/2010,	de	14	de	maig),	Música	(Reial	decret	631/2010,	de	14	

de	maig),	Dansa	(Reial	decret	632/2010,	de	14	de	maig),	Disseny	(Reial	decret	633/2010,	de	14	de	maig),	Arts	Plàstiques	
en	les	especialitats	de	ceràmica	i	vidre	(Reial	decret	634/2010,	de	14	de	maig)	i	Conservació	i	Restauració	de	Béns	Culturals	
(Reial	decret	635/2010,	de	14	de	maig).	Tots	aquests	reials	decrets	van	ser	publicats	en	el	BOE	núm.	137,	de	05.06.2010.

	 199	•	 BOE	núm.	161,	de	03.07.2010.
	 200	•	 El	Govern	de	la	Generalitat	de	Catalunya	va	plantejar	un	conflicte	positiu	de	competència	davant	el	Tribunal	Constitucional	

contra	el	Reial	decret	1393/2007	que	contenia	determinats	articles	que	no	reconeixien	aquesta	possibilitat	als	òrgans	de	les	
comunitats	autònomes	(conflicte	positiu	de	competència	núm.	675-2008,	admès	a	tràmit;	BOE	núm.	64,	de	14.03.2008).

	 201	•	 BOE	núm.	190,	de	06.08.2010.
	 202	•	 El	Consell	de	Ministres	de	30	de	març	de	2010	va	aprovar	la	distribució	entre	les	comunitats	autònomes	dels	100.000.000	

euros	destinats	a	aquest	Pla,	assignant	a	Catalunya	17.420.144	euros	(el	17,4%	del	total),	a	continuació	d’Andalusia	(que	en	
rep	el	20,4%);	Resolució	de	22	d’abril	de	2010	(BOE	núm.	116,	de	12.05.2010).	Posteriorment,	s’ha	publicat	una	addenda	
al	conveni	que	cada	any	signen	el	Ministeri	 i	 la	Generalitat	per	concretar	aquesta	distribució	econòmica,	 incrementant-la	
amb	3.500.000	euros,	en	compliment	de	l’Acord	de	la	Conferència	Sectorial	d’Educació	que	permet	que	“en	cas	que	alguna	
administració	autonòmica	no	accepti	 total	 o	parcialment	els	 fons	assignats,	 la	quantitat	 corresponent	es	distribuirà	entre	
les	que	ho	desitgin	amb	els	mateixos	criteris”.	Atès	que	la	Generalitat	va	manifestar	aquesta	voluntat,	finalment	disposa	de	
20.920.144	euros,	el	20,9%	del	total	previst	(BOE	núm.	30,	de	04.02.2011).

	 203	•	 Aportacions	distribuïdes	tal	com	es	va	acordar	en	la	Conferència	Sectorial	d’Educació	(Resolució	de	22	d’abril	de	2010;	BOE	
núm.	116,	de	12.05.2010).	Dels	93.544.989	euros	previstos,	Catalunya	en	rep	15.526.156	(el	16,6%	del	total),	a	continu-
ació	d’Andalusia	(que	en	rep	el	21,1%).	L’addenda	al	conveni	de	col·laboració	signat	entre	el	Ministeri	i	la	Generalitat	recull	
aquesta	aportació	econòmica	(Resolució	de	10	de	gener	de	2011,	de	la	Direcció	General	d’Avaluació	i	Cooperació	Territorial;	
BOE	núm.	24,	de	28.01.2011.	També:	Resolució	ENS/650/2011,	de	25	de	febrer;	DOGC	núm.	5834,	de	14.03.2011).

	 204	•	 Ordre	EDU/1465/2010,	de	4	de	juny	(BOE	núm.	138,	de	07.04.2010).
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Entre altres mesures, destaca l’elaboració (i l’aprovació a principis del 2011) de la Llei de l’economia 
sostenible,205 que ha modificat la normativa reguladora de la formació professional (emmarcada en l’objectiu 
3: “Flexibilitat del sistema educatiu i estudis postobligatoris”).

L’objectiu 6 del Pla d’acció fa una clara aposta pel trilingüisme, amb el Programa de millora de l’aprenentat-
ge de llengües estrangeres, que també recull iniciatives ja en funcionament, com ara el Programa de suport 
a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües estrangeres (PALE), previst inicialment en el Pla de suport 
per a la implementació de la LOE. Entre d’altres, l’objectiu 6 del Pla d’acció del Ministeri conté accions 
formatives i d’intercanvi, programes d’immersió lingüística,206 el foment d’estades a l’estranger del profes-
sorat i de l’alumnat, l’augment de centres plurilingües i el foment del reconeixement de les competències 
en idiomes adquirides.

Quant a l’educació universitària, el Pla d’acció en preveu la modernització i internacionalització del 
sistema en el marc de l’objectiu 8, mitjançant l’Estratègia Universitat 2015 i l’impuls dels Campus 
d’Excel·lència Universitària, entre altres actuacions. Enguany, quatre dels vuit programes reconeguts són 
impulsats per universitats catalanes: Campus Energía UPC: Energia per a l’excel·lència (UPC); Campus 
Iberus: Campus d’Excel·lència Internacional de la Vall de l’Ebre (amb la participació de la Universitat de 
Lleida); Campus UPF – Icària Internacional (UPF); i el Health Universitat de Barcelona Campus (impulsat 
per la UB).207

D’altra banda, el Pla d’acció del Ministeri d’Educació també preveu la modificació de l’actual sistema de 
beques i ajuts a l’estudi. En aquest sentit, el Reial decret 557/2010, de 7 de maig, fixa els llindars de renda 
i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a l’estudi del Ministeri d’Educació, per al curs 2010-
2011,208 i en la seva exposició de motius anuncia l’avanç que suposa la norma en la futura simplificació de 
l’estructura del sistema de beques i ajuts a l’estudi, en particular per als ensenyaments superiors, derivat de 
la implantació de l’EEES. Aquest sistema (que es desplegarà progressivament durant el període 2010-2015) 
tindrà tres eixos fonamentals: les beques salari, les beques generals universitàries (destinades a l’alumnat 
que té renda familiar suficient per a les despeses bàsiques però que necessita ajuda per a altres despeses 
que faciliten una major dedicació a l’estudi) i les beques de mobilitat. Enguany es potencien les beques 
salari, en ampliar-ne la quantia el 25% respecte del curs anterior, i en estendre-les també a l’alumnat dels 
CFGS. 

Per acabar, i en desplegament de l’article 27 de la Constitució Espanyola i la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, s’ha aprovat l’Estatut de l’estudiant universitari, així com la constitució del Consell 
d’Estudiants Universitaris,209 aprovació també prevista en el Pla d’acció (objectiu 8). 

Àmbit autonòmic

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació té una sèrie de preceptes directament aplicables i d’altres que 
necessiten un desplegament posterior. En aquest sentit, i seguint el calendari de desplegament aprovat pel 

	205	•	 Llei	2/2011,	de	4	de	març	(BOE	núm.	55,	de	05.03.2011).
	206	•	 L’organització	d’aquests	programes	es	basa	en	la	col·laboració	del	Ministeri	i	les	administracions	educatives	de	les	comunitats	

autònomes.	Un	exemple	n’és	el	conveni	de	col·laboració	signat	amb	la	Generalitat	de	Catalunya	per	dur	a	terme	els	programes	
d’immersió	lingüística.	Aquest	conveni	preveu	també	la	col·laboració	per	a	la	realització	dels	programes	“Rutes	literàries”	i	“Es-
coles	viatgeres”	(Resolució	de	29	de	desembre	de	2010,	de	la	Direcció	General	d’Avaluació	i	Cooperació	Territorial;	BOE	núm.	
24,	de	28.01.2011;	el	conveni	també	s’ha	publicat	al	DOGC	núm.	5808,	d’1.02.2011).

	207	•	 D’altra	banda,	s’ha	 reconegut	un	projecte	de	 la	URV	a	Campus	d’Excel·lència	d’àmbit	 regional:	el	Campus	d’Excel·lència	
Internacional	Catalunya	Sud,	i	s’ha	acordat	completar	el	finançament	dels	dos	campus	que	l’any	2009	ja	van	ser	qualificats	
com	d’Excel·lència	Internacional:	el	Barcelona	Knowledge	Campus	(UB-UPC)	i	el	Campus	UAB	CEI:	Aposta	pel	Coneixement	
i	la	Innovació	(UAB).

	208	•	 BOE	núm.	113,	de	08.05.2010.
	209	•	 Reial	decret	1791/2010,	de	30	de	desembre	(BOE	núm.	318,	de	31.12.2010).
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Govern,210 al llarg de l’any s’han aprovat una sèrie de decrets que concreten les previsions de la LEC, si bé 
altres desplegaments que estava previst complir durant l’any 2010 no s’han assolit.211

Així, destaca en primer lloc el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.212 La 
LEC concep l’autonomia dels centres com un dels instruments del Servei d’Educació de Catalunya per as-
segurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat educativa. La finalitat del Decret és concretar les condicions 
per fer que l’autonomia de centres sigui compatible amb el funcionament integrat del sistema i la gestió 
descentralitzada. El Decret desplega el paper del projecte educatiu com a element de concreció d’aquesta 
autonomia i preveu l’avaluació de resultats i processos que es duguin a terme en el centre. 

Complementàriament, s’aprova el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educa-
tius públics i del personal directiu professional docent,213 que atorga més competències i responsabilitats 
a la direcció per liderar el projecte educatiu del centre (que es concreta en el projecte de direcció) i alhora 
li atorga la consideració d’autoritat pública en l’exercici de les seves funcions. L’assumpció de més respon-
sabilitats per part de la direcció comporta una avaluació més rigorosa a la fi del mandat, que, en cas de 
ser negativa, pot suposar-ne la no-renovació. La norma no preveu un únic model de direcció, sinó que cada 
equip decidirà la millor opció segons les característiques del centre.

El Decret introdueix dues novetats més: exigeix la realització d’una formació específica amb caràcter previ 
a l’exercici de les funcions directives, i a la vegada crea una nova figura, el directiu professional docent, 
destinada a determinats centres que presentin una especial complexitat i dificultat per ser gestionats.

El tercer decret dictat en desplegament de la LEC i que tanca el cercle dels principals instruments de con-
creció dels eixos de la LEC, és el Decret 177/2010, de 23 de novembre, d’aprovació dels Estatuts de l’Agèn-
cia d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació.214 L’Agència continua la tasca endegada pel Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu i parteix de la concepció que l’avaluació és garantia de l’ajustament del 
sistema educatiu als seus principis i finalitats. El seu objecte és avaluar i fer prospectiva i recerca amb la 
finalitat de contribuir a l’excel·lència i equitat del sistema educatiu i acadèmic de tot l’alumnat.

Per acabar, cal tenir el compte el Decret 84/2010, de 29 de juny, del mapa escolar,215 previst també a la 
LEC i que conté l’oferta del sistema educatiu, l’activitat educativa no universitària i els serveis educatius. 
És la base per elaborar la programació de l’oferta formativa que estableix les necessitats territorials d’esco-
larització a què ha de donar resposta el Servei d’Educació. És un instrument dinàmic, per la qual cosa se’n 
preveu l’actualització i la revisió anual.

D’altra banda, i en desplegament de la LOE, enguany s’ha aprovat el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’or-
denació dels ensenyaments de primer cicle de l’educació infantil,216 que complementa l’ordenació dels 
ensenyaments de segon cicle de l’educació infantil (Decret 181/2008, de 9 de setembre), adoptant una 
perspectiva de globalitat de tota l’etapa d’educació infantil, si bé se centra en els aspectes propis de l’edat 
dels infants del primer cicle (de zero a tres anys).

Una altra norma destacada i que va ser dictaminada pel CTESC és el Decret 28/2010, de 2 de març, del 
Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professio-
nal.217 En exercici de les competències en aquest àmbit reconegudes a l’Estatut d’autonomia i en el marc 

	 210	•	 Acord	GOV/181/2009,	de	3	de	novembre,	pel	qual	s’aprova	el	calendari	de	desplegament	de	la	Llei	12/2009,	de	10	de	juliol,	
d’educació	(DOGC	núm.	5506,	de	16.11.2010).

	 211	•	 Aquests	són:	l’adequació	dels	criteris	i	del	procediment	per	a	la	programació	de	l’oferta	educativa	sostinguda	amb	fons	pú-
blics	als	preceptes	del	títol	IV	de	la	LEC,	que	regula	el	Servei	d’Educació	de	Catalunya;	determinar	l’escenari	econòmic	que	ha	
de	permetre	complir	les	previsions	relatives	a	l’homologació	de	les	condicions	retributives	del	professorat	que	presta	els	seus	
serveis	en	els	nivells	concertats	en	centres	que	presten	el	servei	d’educació	de	Catalunya;	i	homologar	les	retribucions	i	les	
condicions	de	treball	de	tots	els	professionals	docents	que	exerceixen	llurs	funcions	en	llocs	de	treball	dels	serveis	educatius	
en	règim	de	comissió	de	serveis.

	 212	•	 DOGC	núm.	5686,	de	05.08.2010.
	 213	•	 DOGC	núm.	5753,	d’11.11.2010.
	 214	•	 DOGC	núm.	5764,	de	26.11.2010.
	 215	•	 DOGC	núm.	5664,	de	06.07.2010.
	 216	•	 DOGC	núm.	5686,	de	05.08.2010.
	 217	•	 DOGC	núm.	5580,	de	04.03.2010.
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del sistema integrat de formació professional establert per la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les 
qualificacions i la formació professional, recollit a la LOE i la LEC, la Generalitat regula dos instruments per 
fer efectiu aquest sistema i per apropar-lo a la realitat econòmica catalana. El primer, el Catàleg de qualifica-
cions professionals de Catalunya, incorpora noves qualificacions que no estan recollides en el Catàleg estatal 
però que sí que troben el seu reflex en el mercat de treball català, i alhora inclou un detall més elevat d’altres 
qualificacions, per tal d’adequar-les a les necessitats territorials i sectorials del teixit productiu català. Es 
preveu l’actualització periòdica del Catàleg per part de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals 
(ICQP).

El segon instrument és el Catàleg modular integrat de formació professional, que es configura com el referent 
de la formació. Conté l’adaptació dels mòduls formatius del Catàleg estatal de qualificacions professionals i 
la creació d’altres mòduls que responguin millor a la realitat catalana. Cal tenir en compte que no regula ni 
l’exercici professional ni suposa l’atribució de determinades funcions a qualificacions concretes. L’aprovació 
d’aquest Decret estava prevista també en el II Pla general de formació professional a Catalunya 2007-2010.

Dictamen 21/2009, sobre el Projecte de decret del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catà-
leg modular integrat de formació professional

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
6 d’octubre.

El Dictamen conté cinc observacions generals i vint observacions a l’articulat. En el Dictamen es valora posi-
tivament que la norma finalitzi la seva tramitació, que s’aprovi i que entri en vigor ja que es considera que és 
un dels elements bàsics per a la construcció del Sistema de Qualificació i Formació Professional de Catalu-
nya. També es considera com una de les peces clau per assolir un augment de la qualificació de les persones 
treballadores de Catalunya. 

El CTESC entén que el Projecte de decret no hauria d’apuntar el sistema de qualificacions professionals com 
un possible referent en la negociació col·lectiva. El CTESC considera que ha de ser l’autonomia de les parts 
en la negociació col·lectiva el que decideixi el referent a aplicar. 

També es posa de manifest que moltes empreses catalanes tenen seus o treballen en territori estatal, i en 
aplicació del principi de mobilitat de les persones, es considera convenient la màxima correspondència i/o 
reconeixement per tal que la qualificació a Catalunya sigui vàlida a tot l’Estat i viceversa. 

En el Dictamen es recomana que els continguts del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del 
Catàleg modular integrat de formació professional siguin efectivament utilitzats en els sistemes d’informació 
i orientació professional, intermediació i formació professional. Per aquest motiu es considera necessària 
l’existència d’eines de gestió que permetin la seva utilització.

La norma aprovada incorpora el 35% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

El darrer decret que cal esmentar, ja relatiu a l’educació universitària, és el 128/2010, de 14 de setembre, 
sobre acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de 
Catalunya.218 El Decret regula els mecanismes i les formes d’acreditació del coneixement del català en els 
processos de selecció i accés del professorat a les universitats catalanes, i s’aplica al professorat contractat 
i al professorat dels cossos docents universitaris, tot respectant l’autonomia universitària per a la selecció, 
formació i promoció del professorat. Estan exempts de complir el Decret el professorat visitant, el professorat 
emèrit, el professorat que desenvolupi una activitat acadèmica honorària a les universitats públiques i el 
professorat de categories anàlogues a aquestes que les universitats privades determinin. 

Pel que fa a les principals iniciatives públiques en l’àmbit de l’educació no universitària, enguany destaca, 
entre moltes d’altres, la continuïtat i el desenvolupament del projecte “eduCAT 1x1” (concreció a Catalunya 
del projecte estatal “Escola 2.0”), i que durant el curs 2009-2010 s’ha dut a terme en 527 centres de 

	218	•	 DOGC	núm.	5716,	de	16.09.2010.
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secundària, que comprenen 53.375 alumnes (de primer i segon d’ESO). El curs esmentat, 13.947 profes-
sionals han rebut formació específica per implantar-lo.219

Durant l’any s’han dut a terme diferents actuacions per generalitzar-ne la implantació, com ara les previstes 
des de l’any 2007 en el Projecte Heura, amb la col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat, per tal de connectar amb Internet d’alta capacitat totes les aules dels 
centres de titularitat pública; i el desenvolupament de la plataforma Àtria, per gestionar els continguts i les 
comandes dels llibres digitals. 

Una primera avaluació del projecte feta sobre la base de les opinions de directors i directores de centres 
participants220 reflecteix una valoració general positiva dels objectius del projecte, la tipologia d’ordinadors 
emprada, la relació qualitat/preu que presenten, la cura que n’ha tingut l’alumnat i que ha contribuït en un 
any a millorar les competències digitals i de tractament de la informació per part de l’alumnat. En canvi, 
s’han valorat negativament les infraestructures de xarxa de què disposaven els centres, el funcionament dels 
serveis de telecomunicacions i la immaduresa dels productes digitals per al curs 2009- 2010. D’altra banda, 
el professorat també reclama més formació en aquest àmbit. 

Una altra iniciativa destacada, i que se situa en línia amb el sisè objectiu del Pla d’acció del Ministeri, és 
el Pla d’impuls de les terceres llengües, que es concreta en el foment de l’anglès (des del curs 2007) i en 
el Pla experimental de llengües estrangeres (PELE), que s’aplica a 1.345 centres educatius, afecta prop de 
468.595 alumnes i ha suposat la formació d’11.159 docents.221 L’objectiu del PELE és augmentar el temps 
de contacte de l’alumnat amb la llengua estrangera, tot ampliant-ne l’àmbit d’ús, per tal que l’alumnat l’as-
simili com una llengua d’ús habitual.

D’altra banda, també es duen a terme programes específics en l’àmbit científic, com ara el Programa de 
promoció de l’excel·lència en ciències, tecnologia i matemàtiques, per tal de detectar les vocacions i l’alt 
rendiment de l’alumnat en aquest àmbit, i la Universitat dels Nens i les Nenes de Catalunya, que té com a 
finalitat promoure les vocacions científiques.

3.8 • EL FINANÇAMENT PÚBLIC DE L’EDUCACIÓ

El pressupost del Programa d’educació de la Generalitat de Catalunya l’any 2010 és de 6.310,5 milions 
d’euros, el 4,68% superior al de l’any 2009. Aquesta xifra representa el 3,01% del PIB, 0,10 punts percen-
tuals més que l’any 2009. Atenent als component principals del Programa, l’educació general representa el 
2,39% del PIB i guanya 0,09 punts percentuals respecte de l’any 2009, mentre que l’educació universitària 
representa el 0,51% del PIB i perd 0,01 punts percentuals respecte de l’any anterior. Altres indicadors que 
mesuren la importància relativa del pressupost en educació són la seva participació en el pressupost total 
de la Generalitat, que arriba al 15,90% l’any 2010 (0,40 punts percentuals menys que l’any 2009) i el seu 
import per càpita, que és de 840 euros (el 4,17% superior a l’import de l’any 2009).

TAULA V-35. Pressupost de despeses del Programa d’educació de la Generalitat de Catalunya respecte del PIB, del 
total de despeses de la Generalitat i de la població, 2007-2010
 2007 2008 2009 2010 Creix./dif. 2009-2010
Programa d’educació 5.317,3 5.770,3 6.028,3 6.310,5 4,68

Educació / PIB 2,57 2,69 2,91 3,01 0,10

educació general 2,04 2,12 2,30 2,39 0,09

educació universitària 0,46 0,48 0,52 0,51 -0,01

resta 0,08 0,08 0,09 0,11 0,02

	 219	•	 Font:	nota	de	premsa	del	Departament	d’Educació	(21.04.2010).	Cal	tenir	en	compte	que	en	la	data	de	redacció	d’aquesta	
Memòria,	a	causa	de	les	restriccions	pressupostàries	del	Departament	d’Ensenyament,	estan	en	dubte	la	continuïtat	i	l’ex-
pansió	d’aquest	programa	els	cursos	vinents.

	 220	•	 Garcia,	Eugeni	(2010).	Informe d’avaluació. El projecte eduCAT 1x1. Una aproximació en la perspectiva de les directores i 
directors de	centres	participants	(curs	2009-2010).	[En	línia].	Barcelona:	Consell	Superior	d’Avaluació	del	Sistema	Educatiu,	
juliol	2010.	[Consulta:	setembre	2010].

	 221	•	 Nota	de	premsa	del	Departament	d’Educació	(18.09.2010).
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Educació / sector públic 16,50 16,61 16,30 15,90 -0,40

Educació / població 737,4 783,6 806,4 840,0 4,17

Unitats: despeses del Programa en milions d’euros, despeses per càpita en euros i resta en percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos 2010 de la Generalitat de Catalunya i l’Idescat.

El pes del pressupost de la despesa pública en educació sobre el PIB de Catalunya (3,01%) és inferior al del 
conjunt de l’Estat, que arriba al 3,82% del PIB. La comparació més recent amb la UE-27 només es pot fer 
per a l’any 2007, ja que no hi ha dades més actuals, i aleshores el pes de la despesa pública en educació 
sobre el PIB de la UE-27 (3,71%) era superior al d’Espanya (3,26%), i aquest també era superior al de 
Catalunya (2,57%).

TAULA V-36. Despesa pública en educació sobre el PIB. Catalunya, Espanya i UE-27, 2007-2010
2007 2008 2009 2010

Catalunya 2,57 2,69 2,91 3,01

Espanya 3,26 3,47 3,76 3,82

UE-27 3,72 - - -

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat, el Ministeri d’Economia i Hisenda i Eurostat.

La distribució de les despeses del Programa d’educació de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010 
segons les finalitats permet observar que la partida amb més pressupost és l’educació general (el 79,2% del 
pressupost total), seguida de l’educació universitària (17,0%). També s’aprecia que el canvi més destacat 
en la distribució de les despeses segons les finalitats del Programa d’educació de l’any 2010 respecte de 
l’any 2009 és la disminució de 0,9 punts percentuals de l’educació universitària.

GRÀFIC V-27. Distribució de les despeses segons les finalitats del Programa d’educació de la Generalitat de Ca-
talunya, 2010

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

Despesa privada en educació

TAULA V-37. Despesa privada en educació en percentatge de la despesa pública i del total de la despesa privada. 
Catalunya i Espanya, 2007-2009
CATALUNYA 2006 2007 2008 2009 Var./dif. 2008-2009
Despesa privada en educació1 1.065,3 998,7 1.157,0 1.173,5 1,4

% Respecte del Programa d’educació 21,4 18,5 19,9 19,3 -0,6

% Respecte del total de la despesa privada 1,23 1,09 1,22 1,26 0,05

% Respecte del PIB 0,54 0,48 0,54 0,57 0,03

ESPANYA 2006 2007 2008 2009 Var./dif. 2008-2009
Despesa privada en educació2 4.318,6 4.618,8 4.826,6 4.744,9 -1,7

% Respecte de la despesa pública en educació3 13,4 13,4 12,7 11,9 -0,8
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% Respecte del total de la despesa privada 0,89 0,89 0,90 0,91 0,01

% Respecte del PIB 0,44 0,44 0,44 0,45 0,01

Unitats: milions d’euros i percentatges.
Notes:
(1) No s’hi inclou la despesa en formació professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per manca de representativitat.
(2) No s’hi inclou la despesa en formació professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per homogeneïtat de les dades 
amb Catalunya.
(3) No s’hi inclou la despesa en formació ocupacional.
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i el Ministeri d’Economia i Hisenda.

La despesa privada en educació de Catalunya l’any 2009 és de 1.173,5 milions d’euros i creix l’1,4% en 
relació amb l’any 2008. El pes de la despesa privada en educació sobre la despesa pública en educació se 
situa en el 19,3%, 0,6 punts percentuals menys que l’any 2008; mentre que el pes d’aquella despesa sobre 
el total de la despesa privada se situa en l’1,26%, 0,05 punts percentuals més que l’any 2008. Al conjunt 
de l’Estat, la despesa privada en educació ha disminuït l’1,7% l’any 2009 i se situa amb unes participacions 
sobre la despesa pública (11,9%) i la despesa privada total (0,91%) inferiors a les de Catalunya.

El pes de la despesa privada en educació a Catalunya l’any 2009 és del 0,57% sobre el PIB i creix 0,03 
punts percentuals respecte de l’any 2008. A Espanya, aquest percentatge és lleugerament inferior (0,45%) 
i augmenta 0,01 punts percentuals respecte de l’any 2008.

3.8.1 • L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA PÚBLICA

La despesa pública liquidada en educació no universitària del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2009 és de 5.393,1 milions d’euros, el 6,4% superior a l’import de l’any 2008.

TAULA V-38. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per activitats. Catalunya, 2007-2009
 2007 2008 2009 Var. 2008-2009

Educació infantil 1r cicle 148.006,9 146.151,1 147.224,1 0,7

Educació infantil 2n cicle + primària 1.941.029,0 2.101.896,8 2.353.179,6 12,0

Educació secundària 1.897.156,9 1.845.943,6 2.062.424,4 11,7

Ensenyaments de règim especial 67.618,3 83.271,2 83.249,4 0,0

PGS / PQPI1 7.445,6 7.328,9 17.247,9 135,3

Educació especial 99.363,2 101.104,6 109.821,8 8,6

Educació d’adults 30.220,7 36.358,9 31.333,8 -13,8

Educació compensatòria 18.434,1 27.066,2 35.240,1 30,2

Ensenyaments extraescolars 3.423,3 14.612,9 6.732,0 -53,9

Altres activitats 0,0 0,0 317,4 -

A. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT 4.212.698,0 4.363.734,2 4.846.770,5 11,1

Administració general educativa 241.738,1 483.741,0 327.756,1 -32,2

Formació del professorat 39.181,9 42.888,0 51.323,0 19,7

Menjador 43.074,2 45.697,2 52.184,4 14,2

Transport 61.426,4 64.023,1 72.064,6 12,6

Investigació educativa 4.538,1 3.447,0 283,8 -91,8

Esport - - - -

Altres 6.300,3 6.929,2 7.405,3 6,9

B. ACTIVITATS ANNEXES 396.259,0 646.725,6 511.017,3 -21,0

C. BEQUES 34.548,3 59.955,1 35.332,8 -41,1

TOTAL (A + B + C) 4.643.505,3 5.070.414,9 5.393.120,6 6,4

Unitats: milers d’euros i percentatges.
Nota: (1) Programes de garantia social / programes de qualificació professional inicial.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.

Les activitats d’ensenyament són les que tenen més dotació pressupostària, amb 4.846,8 milions d’euros, 
l’11,1% més que l’any 2008. Per volum de recursos destaquen les partides d’educació infantil de segon 
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cicle més primària (2.353,2 milions d’euros) i d’educació secundària (2.062,4 milions d’euros), que creixen 
el 12,0% i l’11,7%, respectivament. La partida que més augmenta la seva despesa és la de PGS/PQIP (17,2 
milions d’euros), que creix el 135,3%, mentre que la partida que més disminueix els seus recursos és la 
d’ensenyaments extraescolars (6,7 milions d’euros), que disminueix el 53,9%.

Les activitats annexes del pressupost liquidat tenen una despesa de 511,0 milions d’euros i disminueixen el 
21% respecte de l’any 2008. Les partides que més han reduït la seva despesa són la investigació educativa 
(-91,8%) i l’administració general educativa (-32,2%). 

Finalment, les beques sumen 35,3 milions d’euros i disminueixen el 41,1% respecte de la despesa de l’any 
2008.

En el gràfic següent s’observa la distribució de la despesa pública liquidada en educació no universitària de 
l’any 2009 en la qual destaquen les partides d’educació infantil de segon cicle més primària i d’educació 
secundària per la seva elevada participació, el 48,6% i el 42,6% del total, respectivament. Els canvis més 
destacats respecte de la distribució de l’any 2008 són l’augment de l’educació secundària (0,6 punts per-
centuals) i dels programes de qualificació professional inicial (0,4 punts percentuals), i la disminució de 
l’educació infantil de segon cicle més primària (-0,4 punts percentuals) i de l’educació d’adults (-0,4 punts 
percentuals).

GRÀFIC V-28. Distribució de la despesa pública en educació universitària (pressupost liquidat) de les activitats 
d’ensenyament. Catalunya, 2009

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

L’anàlisi de la despesa pública liquidada en educació no universitària per capítols i activitats principals 
de l’any 2009 revela que les partides amb més pressupost són les de personal (3.178,8 milions d’euros) i 
concerts (1.128,3 milions d’euros), ambdues concentrades gairebé en la seva totalitat en activitats d’ense-
nyament. La partida de personal creix a una taxa semblant (6,3%) a la del pressupost total, mentre que la de 
concerts ho fa a una taxa lleugerament superior, del 9,3%. No obstant això, el capítol de despesa amb una 
taxa de creixement més elevada ha estat el de les altres transferències corrents, amb el 13,6%, fet provocat 
per un important augment d’aquestes transferències per activitats annexes (administració general educativa, 
formació del professorat, menjador i transport). I això malgrat que les beques, que també estan incloses en 
el capítol d’altres transferències corrents, han disminuït el 46,4%. El capítol de despesa amb una taxa de 
creixement més negativa és el de transferències de capital, amb el -17,2%.

TAULA V-39. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per capítols i activitats principals. 
Catalunya, 2008-2009
2009 A. Activitats d’ensenyament B. Activitats annexes C. Beques TOTAL (A + B + C)

Personal 2.989.878,2 188.955,9 0,0 3.178.834,2

Béns i serveis 204.495,6 130.111,8 3.171,5 337.778,9

Concerts 1.128.337,9 0,0 0,0 1.128.337,9

Altres transf. corrents 230.598,3 181.578,1 32.161,3 444.337,7

Inversions 241.729,0 10.199,6 0,0 251.928,6
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Transf. de capital 51.414,1 108,0 0,0 51.522,1

Actius financers 317,4 63,9 0,0 381,2

TOTAL 4.846.770,5 511.017,3 35.332,8 5.393.120,6

Variació 2008-2009 A. Activitats d’ensenyament B. Activitats annexes C. Beques TOTAL (A + B + C)
Personal 6,2 7,4 - 6,3

Béns i serveis -0,5 14,9 - 5,9

Concerts 9,3 - - 9,3

Altres transf. corrents 13,4 42,2 -46,4 13,6

Inversions 379,8 -95,5 - -8,5

Transf. de capital -10,5 -97,7 - -17,2

Actius financers - -83,4 - -0,8

TOTAL 11,1 -21,0 -41,1 6,4

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

La despesa pública liquidada en educació no universitària representa el 2,61% del PIB l’any 2009. Ate-
nent al tipus de despesa, la despesa corrent en representa la part més important ja que assoleix el 2,46% 
del PIB, mentre que la despesa de capital se situa en el 0,15% del PIB. La despesa total creix 0,25 punts 
percentuals de PIB, que són el resultat de la suma de l’augment de 0,26 punts que experimenta la despesa 
corrent i de la disminució de 0,01 punts que experimenta la despesa de capital.

TAULA V-40. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per tipus de despesa. Catalunya, 
2007-2009

 
Despesa % Sobre el PIB

2007 2008 2009 2007 2008 2009
TOTAL 4.643,5 5.070,4 5.393,1 2,25 2,36 2,61

Despesa corrent 4.315,5 4.732,6 5.089,3 2,09 2,20 2,46

Despesa de capital 328,0 337,8 303,8 0,16 0,16 0,15

PIB 206.680,0 214.714,0 206.966,0 100,00 100,00 100,00

Unitats: milions d’euros i percentatges del PIB.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.

Pel que fa a la composició de la despesa pública liquidada en educació no universitària per tipus de centre i 
de despesa, s’observa que aquesta es destina majoritàriament als centres públics, que representen el 78,7% 
de la despesa total, 0,4 punts percentuals menys que l’any 2008. La despesa corrent dels centres públics 
explica el 73,1% de la despesa total (0,7 punts percentuals més que l’any 2008), mentre que la despesa 
de capital n’explica el 5,6% (1,1 punts percentuals menys que l’any 2008). La resta del pressupost es des-
tina als centres privats, que representen el 21,3% restant de la despesa pública liquidada en educació no 
universitària l’any 2009, 0,4 punts percentuals més que l’any 2008.

TAULA V-41. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per tipus de centres. Catalunya, 
2007-2009

 
Despesa Pes sobre el total

2007 2008 2009 2007 2008 2009
A. CENTRES PÚBLICS 3.682,6 4.008,3 4.245,7 79,3 79,1 78,7

Despesa corrent 3.354,6 3.670,5 3.941,9 72,2 72,4 73,1

Despesa de capital 328,0 337,8 303,8 7,1 6,7 5,6

B. CENTRES PRIVATS 960,9 1.062,1 1.147,4 20,7 20,9 21,3

Despesa corrent 960,9 1.062,1 1.147,4 20,7 20,9 21,3

Despesa de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL (A + B) 4.643,5 5.070,4 5.393,1 100,0 100,0 100,0

Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el total.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.
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La darrera anàlisi d’aquesta secció està relacionada amb l’evolució de la despesa pública liquidada en edu-
cació no universitària per alumne feta per la Generalitat de Catalunya, per nivells educatius i tipus de centre. 
Els aspectes més destacats d’aquesta anàlisi són, en primer lloc, que la despesa mitjana per alumne en els 
centres públics és superior a la dels centres concertats per a tot tipus d’ensenyaments i que ambdues van 
creixent des de l’any 2007. En segon lloc, la despesa en els centres públics de l’educació infantil de primer 
cicle és la més elevada de tots els ensenyaments (8.312 euros) i disminueix des de l’any 2007. En tercer 
lloc, la despesa en els centres públics per alumne de secundària i la despesa en els centres concertats de 
l’educació infantil de primer cicle disminueixen l’any 2009 en relació amb l’any 2008. Finalment, la resta 
d’ensenyaments, independentment del tipus de centre, augmenten la seva despesa per alumne sense inter-
rupció des de l’any 2007.

GRÀFIC V-29. Evolució de la despesa pública liquidada en educació no universitària per alumne1 feta per la Gene-
ralitat de Catalunya, per nivells educatius i tipus de centre. Catalunya, 2007-20092

Unitats: euros per alumne.
Notes:
(1) La despesa per alumne es calcula sobre la mitjana ponderada de dues tercers parts dels alumnes del curs precedent més una tercera 
part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici.
(2) Els imports de la despesa per alumne dels ensenyaments d’educació infantil de primer cicle i d’educació infantil de segon cicle 
més primària s’han revisat a la baixa respecte dels imports de l’any 2008, mentre que la despesa per alumne de l’ensenyament de 
secundària s’ha revisat a l’alça.
(3) Aquesta despesa correspon als centres que són de titularitat de la Generalitat de Catalunya. La despesa per alumne feta per la Ge-
neralitat de Catalunya en els centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal és de 2.727 euros l’any 2007, 2.716 
euros l’any 2008 i 2.528 euros l’any 2009.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament.

3.8.2 • EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA PÚBLICA

El pressupost liquidat de les universitats públiques de l’any 2009 presenta unes despeses de 1.538,7 mili-
ons d’euros, l’1,6% superior al de l’any 2008, i un romanent de 87,3 milions d’euros, el 260,1% superior 
al de l’any 2008. Els capítols de despeses amb més pressupost són el de les despeses de personal (944,4 
milions d’euros) i el de les inversions reals (285,1 milions d’euros). Aquestes partides han crescut el 6,5% i 
el -11,1%, respectivament. El capítol de despeses que més ha augmentat és el de transferències de capital 
(11,1%), mentre que el que més ha disminuït és el de passius financers (-68,9%).

En relació amb els ingressos, aquests han crescut el 5,7% respecte de l’any 2008. Per capítols d’ingrés, els 
que presenten un volum de recursos més elevat són el de transferències corrents (1.033,5 milions d’euros) 
i el de taxes (320,8 milions d’euros). Aquestes partides han crescut l’11,7% i l’1,8%, respectivament. El 
capítol d’ingressos que més ha crescut és el d’ingressos patrimonials (28,3%), mentre que el que més ha 
disminuït és el d’alienació d’inversions reals (-99,7%).

Total

Total
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TAULA V-42. Pressupost liquidat de les universitats públiques per capítols de despesa i d’ingressos. Catalunya, 
2007-2009

 
2007 2008 2009 Variació 

2008-2009Import Import Import Distribució

Taxes i altres 302,6 315,2 320,8 19,7 1,8

Transferències corrents 850,6 925,6 1.033,5 63,6 11,7

Ingressos patrimonials 9,2 12,0 15,4 0,9 28,3

Alienació d’inversions reals 9,3 13,4 0,0 0,0 -99,7

Transferències de capital 204,9 237,0 231,7 14,2 -2,3

Actius financers -0,4 -0,7 -0,3 0,0 -54,0

Passius financers 44,2 35,6 24,8 1,5 -30,2

TOTAL INGRESSOS 1.420,4 1.538,1 1.626,0 100,0 5,7

Despeses de personal 824,7 886,6 944,4 61,4 6,5

Béns corrents i serveis 206,7 222,0 238,6 15,5 7,5

Financeres 2,3 2,3 2,2 0,1 -6,9

Transferències corrents 45,7 51,3 54,5 3,5 6,3

Inversions reals 299,9 320,7 285,1 18,5 -11,1

Transferències de capital 4,6 5,2 5,7 0,4 11,1

Actius financers 0,8 0,4 0,3 0,0 -32,2

Passius financers 13,9 25,3 7,9 0,5 -68,9

TOTAL DESPESES 1.398,4 1.513,9 1.538,7 100,0 1,6

Romanent 22,0 24,2 87,3 - 260,1

Unitats: milions d’euros i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement.

En una anàlisi més detallada de la capacitat de finançament de les universitats públiques catalanes com la 
que ofereix la taula següent s’observa que, per segon any consecutiu, millora el dèficit no financer del pres-
supost a causa, principalment, de l’augment de les transferències rebudes, la qual cosa, unida a l’augment 
del superàvit financer, fa que s’incrementi considerablement el romanent del pressupost.

TAULA V-43. Dèficit o capacitat de finançament de les universitats públiques catalanes, 2007-2009
 2007 2008 2009
Ingressos propis1 / despeses no financeres (%) 23,2 22,9 22,0

Transferències rebudes2 / despeses no financeres (%) 76,3 78,1 82,7

Dèficit no financer3 / despeses no financeres (%) -0,5 1,0 4,6

Dèficit no financer (en euros) -7,2 15,1 70,9

Romanent4 (en euros) 22,0 24,2 87,3

Unitats: dèficit no financer i romanent en milions d’euros, i resta en percentatges.
Notes:
(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.

El pressupost liquidat de les universitats públiques catalanes per alumne a temps complet és de 13.597 
euros l’any 2008, el 7,9% superior al de l’any 2007.

TAULA V-44. Pressupost liquidat de les universitats públiques catalanes, total i per alumne a temps complet, 
2007-2009

 
Despesa Despesa per alumne1

2007 2008 2009 2007 2008
TOTAL 1.398,4 1.513,9 1.538,7 12.602 13.597

Taxa de creixement 12,1 8,3 1,6 12,9 7,9
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NO FINANCERA 1.383,8 1.488,2 1.530,6 12.470 13.366

Taxa de creixement 11,5 7,5 2,8 12,3 7,2

Unitats: despesa en milions d’euros i despesa per alumne en euros.
Nota (1) La despesa per alumne es calcula sobre la mitjana ponderada de 2/3 parts dels alumnes del curs precedent més 1/3 part dels 
alumnes dels curs corrent per a cada exercici comptable.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement.

La universitat amb una despesa per alumne a temps complet més elevada l’any 2008 era la UPC (18.372 
euros), seguida de la UPF (15.663 euros), mentre que les universitats que tenen una despesa per alumne 
més baixa són la URV (10.880 euros) i la UB (11.413 euros). La despesa per alumne a les universitats UdG 
i URV és on més ha crescut, mentre que a les universitats UdL i UB és on ha crescut menys.

TAULA V-45. Despesa total per alumne a temps complet de les universitats públiques catalanes, per universitat, 
2007-2008
 2007 2008 Variació 2007-2008
Total universitats 12.602 13.597 7,9

UPC 16.901 18.372 8,7

UPF 14.729 15.663 6,3

UdL 14.856 15.333 3,2

UAB 12.452 13.749 10,4

UdG 10.890 12.147 11,5

UB 10.803 11.413 5,7

URV 9.850 10.880 10,5

Unitats: euros.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement.

Si analitzem la despesa per alumne a temps complet de les universitats públiques catalanes, per capítols 
de despesa, observem que la partida més important és la de personal, amb 7.963 euros, seguida de la in-
versió, amb 2.927 euros. La universitat que té les despeses de personal per alumne més elevades és la UPC 
(9.725 euros) i la que les té més baixes és la URV (6.385 euros). En relació amb les despeses d’inversió per 
alumne, la universitat que té les despeses més elevades és la UPF (5.511 euros) i la universitat que les té 
més baixes és la UB (1.568 euros).

TAULA V-46. Despesa per alumne a temps complet de les universitats públiques catalanes, per capítols de despesa 
i universitat, 2008
 UB UAB UPC UPF UdG UdL URV Mitjana
TOTAL 11.413 13.749 18.372 15.663 12.147 15.333 10.880 13.597

I. Personal 7.324 8.491 9.725 6.894 7.563 8.920 6.385 7.963

II. Béns i serveis 1.593 1.866 2.675 2.854 1.623 2.463 1.859 1.993

III. Financera 6 37 51 14 8 9 3 21

IV. Transferències corrents 435 646 459 386 277 390 365 462

VI i VII. Inversió 1.568 2.587 5.262 5.511 2.604 3.547 2.246 2.927

VIII i IX. Despeses financeres 486 121 199 5 72 4 22 231

Unitats: euros.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement.

4 • HABITATGE

4.1 • CONTEXT

El sistema financer espanyol continua el 2010 en un procés de reestructuració, especialment pel que fa al 
sector de les caixes d’estalvis, immerses en diferents processos d’integració per incrementar la grandària 
d’aquestes entitats al mateix temps que se’n redueix la capacitat instal·lada del sector. La necessitat de 
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millorar la solvència d’aquestes entitats continua alimentant els recels de les institucions financeres a l’hora 
de facilitar finançament a famílies i empreses. Tot i així, l’obertura dels mercats majoristes on es financen 
en part aquestes institucions, si bé a un major cost de finançament, i les mesures de foment a la liquiditat 
reestablertes al llarg de l’any pel BCE, han facilitat que augmentés modestament el conjunt del crèdit a 
famílies i empreses.

El BCE ha mantingut al llarg del 2010 el tipus d’interès central a l’1%, la qual cosa ha permès una reducció 
mitjana de l’Euribor al llarg de l’any del 16,5% fins situar-se el mes de desembre del 2010 en l’1,53%, si 
bé amb una tendència a l’alça a partir del mes de març, en què va arribar a un nivell mínim.

Les entitats de crèdit espanyoles han traslladat aquesta rebaixa de l’Euribor al mercat hipotecari espanyol, 
amb una reducció mitjana del tipus d’interès mitjà a 3 anys al llarg de l’any del 19,5%, si bé a partir del 
mes de maig, en què aquests tipus arriben al seu nivell mínim, s’inicia una tendència a l’alça i se situen el 
mes de desembre en el 2,77%.

Aquesta reducció mitjana dels tipus d’interès hipotecaris i la possible anticipació de compra d’habitatge 
derivada del canvi de la fiscalitat en la compra d’habitatge a partir del 2011 han permès aturar la caiguda 
que havia experimentat l’any 2009 el crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d’habitatge, amb un 
increment de l’1,3% al llarg del 2010. Tot i així, el valor de les noves hipoteques per habitatge constituïdes 
a Espanya s’ha reduït el 2010, i és possible que part de l’increment del saldo de crèdit a famílies per la 
compra d’habitatge i rehabilitació també sigui atribuïble a un menor volum d’amortitzacions del deute hipo-
tecari contret en el passat. En conjunt, però, es redueix lleugerament la ràtio de crèdit dubtós sobre el crèdit 
atorgat a les famílies per compra d’habitatge i rehabilitació, que se situa en el 2,4%. 

Pel que fa al crèdit a l’activitat de la construcció, s’ha reduït a Espanya tant el crèdit a activitats producti-
ves de la construcció com a activitats productives immobiliàries, el 12,2% i el 2,2%, respectivament, fet 
que mostra l’empitjorament el 2010 de la qualitat creditícia de les empreses d’aquests sectors, on s’ha 
incrementat també el percentatge de crèdit de dubtós cobrament, fins al 12,1% en el cas de les activitats 
productives de la construcció i fins al 14% en les activitats immobiliàries.

Cal, a més, tenir present que, com a conseqüència de les diferents proves d’esforç i transparència exigides 
a les institucions financeres, s’ha posat de manifest que el juny del 2010 el sector bancari espanyol havia 
elevat fins al 41% (181 milers de milions d’euros) la part potencialment problemàtica222 de tot el crèdit 
concedit a les activitats de la construcció i de la promoció immobiliària.

D’aquests 181 milers de milions d’euros d’actius problemàtics, 47,9 milers de milions d’euros es correspo-
nen amb crèdit dubtós; 57,6 milers de milions d’euros, amb crèdit subestàndard; 70 milers de milions d’eu-
ros, amb actius que han passat a ser propietat de les entitats de crèdit com a resultats de processos judicials 
d’execució del deute (adjudicacions), com a resultat de processos convencionals de liquidació del deute 
entre el deutor i l’entitat de crèdit (dacions), o com a resultat de compres; i, finalment, 5,3 milers de mili-
ons d’euros, amb actius provinents de fallides del sector de la construcció i de les activitats immobiliàries.

TAULA V-47. Crèdit i crèdit dubtós atorgat a famílies i empreses residents en relació amb habitatge i construcció, 
per entitats de crèdit.1 Espanya, 2008-2010

 2008 2009 2010
Variació

2007-2008 2008-2009 2009-2010
Crèdit a les famílies per adquisició i 
rehabilitació d’habitatge 655.145 654.566 662.797 5,1% -0,1% 1,3%

Crèdit a activitats productives de la construcció 151.848 130.438 114.517 -1,0% -14,1% -12,2%

Crèdit a activitats productives immobiliàries 318.032 322.984 315.781 4,8% 1,6% -2,2%

1. TOTAL CRÈDIT 1.125.024 1.107.988 1.093.094 4,1% -1,5% -1,3%
Crèdit dubtós a les famílies per adquisició i 
rehabilitació d’habitatge 15.580 18.879 16.151 246,6% 21,2% -14,5%

	 222	•	 Vegeu	«Situación	y	perspectiva	del	sector	bancario	espanyol»	(desembre	de	2010).	Informació	disponible	a	la	pàgina	web	del	
Banc	d’Espanya.
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Crèdit dubtós a activitats productives de la 
construcció 7.461 11.069 13.885 571,3% 48,4% 25,4%

Crèdit dubtós a activitats productives 
immobiliàries 19.416 32.544 44.137 1.114,3% 67,6% 35,6%

2. TOTAL CRÈDIT DUBTÓS 42.457 62.492 74.173 489,2% 47,2% 18,7%
Pes del crèdit dubtós a les famílies per 
adquisició i rehabilitació d’habitatge 2,4% 2,9% 2,4% 229,9% 21,3% -15,5%

Pes del crèdit dubtós a activitats productives de 
la construcció 4,9% 8,5% 12,1% 578,4% 72,7% 42,9%

Pes del crèdit dubtós a activitats productives 
immobiliàries 6,1% 10,1% 14,0% 1.058,9% 65,0% 38,7%

TOTAL CRÈDIT DUBTÓS SOBRE CRÈDIT (2/1) 3,8% 5,6% 6,8% 465,9% 49,5% 20,3%

Unitats: milions d’euros.
(1) Les entitats de crèdit inclouen bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit i establiments financers de crèdit.
Font: Butlletí Estadístic del Banc d’Espanya.

Per tant, tot i la reducció dels tipus d’interès i la relativa millora de les condicions creditícies a les famí-
lies per a la compra d’habitatge, les persistents dificultats de l’activitat econòmica, conjuntament amb la 
desacceleració en la caiguda dels preus dels habitatges, han mantingut dèbil la demanda d’habitatge (o la 
disposició al pagament) per part dels compradors al llarg del 2010, ja sigui per motius residencials o per 
motius d’inversió. Tot i així, la perspectiva de l’eliminació de determinats beneficis fiscals associats a la 
compra de l’habitatge, que tindran efectes plens l’any 2011, ha ajudat a contenir la debilitat de la demanda 
de compra d’habitatge, i pot explicar en part la desacceleració en la caiguda dels preus i la desacceleració 
en la caiguda del nombre de transaccions de compra d’habitatges d’obra nova, i, així mateix, l’increment en 
les transaccions d’habitatges de segona mà.

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 2007-2010 s’han acumulat 51.943 execucions hipote-
càries a Catalunya, i si bé assoleixen un màxim el 2010, amb 18.112 execucions, es desaccelera de manera 
significativa el seu creixement, que ha estat del 0,3% respecte del 2009.

TAULA V-48. Nombre d’execucions hipotecàries. Catalunya, 2007-2010
2007 2008 2009 2010 2007-2010

Nombre d’execucions hipotecàries 4.538 11.240 18.053 18.112 51.943

Taxa de creixement - 147,7% 60,6% 0,3% -

Unitats: nombre i percentatge.
Nota: inclou execucions hipotecàries d’habitatges i locals comercials.
Font: Consell General del Poder Judicial.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través d’Ofideute, disposa d’un servei d’informació i asses-
sorament 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.

4.2 • EVOLUCIÓ DEL MERCAT I DEL PREU

El mercat de l’habitatge a Catalunya continua en recessió l’any 2010, si bé en el mercat de compra es frena 
la caiguda de preus:

•	El	mercat	d’habitatge	lliure	nou	desaccelera	el	2010	la	caiguda	dels	preus	i	la	caiguda	del	volum	de	les	
transaccions realitzades, i acumula en els quatre darrers anys una caiguda del preu per metre quadrat del 
19,2% i de les transaccions realitzades, del 65,2%.

•	El	mercat	d’habitatge	de	compra	de	segona	mà	frena	el	2010	la	caiguda	dels	preus	i	incrementa	el	nombre	
de transaccions; de totes maneres, acumula en els quatre darrers anys una caiguda del preu del 14,1% i 
una reducció en el nombre de transaccions del 58,1%.
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•	El	mercat	de	lloguer	lliure	experimenta	per	segon	any	consecutiu	una	caiguda	del	preu	del	lloguer,	i	con-
tinua incrementant el nombre de contractes; si bé en l’acumulat dels quatre darrers anys, i recollint part 
de la demanda que no pot accedir a la compra el mercat de lloguer, ha incrementat el preu del lloguer el 
5,3% i s’ha duplicat el nombre de contractes, amb un increment del 104,5%.

•	Finalment,	les	dades	sobre	l’evolució	del	mercat	d’habitatge	protegit	a	Catalunya	publicades	pel	Ministeri	
de Foment indiquen també un relatiu estancament en aquest mercat el 2010, amb un increment modest 
tant del preu mitjà com del nombre de transaccions, de l’1,7% i el 4,3%, respectivament. En els quatre 
darrers anys, aquest mercat acumula un creixement dels preus de l’11,4% i una reducció del nombre de 
transaccions del 35,5% (vegeu la taula V-49).

TAULA V-49. Evolució del preu mitjà de l’habitatge protegit i del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge 
protegit nou. Catalunya, 2006-2010
 2006 2007 2008 2009 2010
Preu de l’habitatge protegit 1.134,6 1.193,2 1.269,5 1.242,0 1.263,5

Transaccions d’habitatge protegit nou 2.499,0 1.911,0 1.929,0 1.546,0 1.612,0

Unitats: euros per metre quadrat i nombre de transaccions immobiliàries.
Font: Ministeri de Foment.

La Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC) estima que el valor de la construcció residencial ha ex-
perimentat una caiguda en termes reals del 25%, superior a la caiguda del valor de tota la construcció, del 
12,1% (vegeu la taula V-50).

Dins del sector de la construcció, tots els seus components mostren taxes de creixement negatives. La 
rehabilitació i el manteniment d’edificis i els edificis no residencials de nova construcció alenteixen el 
ritme de caiguda del 2009 amb una reducció de la seva producció del 0,7% i del 20,5%, respectiva-
ment. Mentre que l’obra civil intensifica la caiguda en termes reals del valor de la seva producció, del 
10% al 15,5%.

Així, la construcció residencial continua perdent pes relatiu en el còmput global del sector de la construc-
ció, amb un pes del 16,1%, i passa a ocupar el darrer lloc en producció per darrere de la rehabilitació i el 
manteniment d’edificis, amb un pes del 40,5%; de l’obra civil, amb un pes del 26,9%; i dels edificis no 
residencials de nova construcció, amb un pes del 16,5%.

La contracció del mercat de l’habitatge també es posa de manifest en l’evolució del volum d’hipoteques 
constituïdes, que es redueixen fins a 92.494 noves hipoteques, amb una disminució respecte del 2009 de 
l’1,9%, si bé es frena la caiguda dels tres darrers anys. L’efecte conjunt de la caiguda del preu de l’habitatge 
i l’estabilització de la proporció de préstec concedit respecte del bé hipotecat, ha situat l’import mitjà de la 
hipoteca en 128.204 euros, amb una caiguda en termes reals d’aquest import de l’1,9% respecte de l’any 
2009.

A la vegada, el tipus d’interès mitjà dels préstecs hipotecaris ha passat en termes mitjans anuals del 3,44% 
l’any 2009 al 2,77% l’any 2010, en un context en què en el mercat interbancari l’Euribor ha mostrat una 
relativa estabilitat amb una lleugera tendència a créixer al llarg de l’any, i que se situa en l’1,53% el de-
sembre del 2010.

TAULA V-50. Dades d’habitatge. Catalunya, 2008-2010
 

2008 2009 2010
Variació real

 2008-2009 2009-2010
Valor de la construcció residencial (M€)1 8.105 3.827 2.854 -50,0% -25,0%

PIB de Catalunya (M€)2 215.181 207.237 209.727 -4,2% 0,1%

Construcció residencial / construcció total3 29,1% 19,0% 16,1% - -

Índex del cost construcció de l’edificació4 193,3 182,5 181,5 -5,6% -0,6%

Nombre d’hipoteques5 119.315 94.277 92.494 -21,0% -1,9%

Valor de les hipoteques (M€)5 19.787 12.080 11.858 -39,0% -3,8%
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Valor mitjà de les hipoteques (€)5 165.839 128.133 128.204 -22,9% -1,9%

Tipus mitjà del préstec hipotecari6 5,86% 3,44% 2,77% - -

Unitats: imports en euros, milions d’euros, nombre d’hipoteques i percentatges.
(1) Les dades del creixement real del valor de la construcció residencial s’elaboren a partir de les dades de producció interna bruta del 
sector de la construcció, en termes nominals, publicades per la CCOC, i deflactades pels índexs de costos de la construcció publicats 
per l’Idescat.
(2) El PIB de Catalunya i les taxes de creixement reals s’obtenen del PIB en base 2000, publicat per l’Idescat.
(3) El pes de la construcció residencial sobre el total de construcció s’obté a partir de les dades de producció interna bruta del sector 
de la construcció, en termes nominals, publicades per la CCOC.
(4) Base 100 = 1994. Indicador de l’estructura de costos d’una obra (inclou el preu dels 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 projec-
tats) a Catalunya, publicades per l’INE, i les taxes de creixement real s’obtenen a partir de la inflació catalana publicada per l’Idescat.
(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 2010 continua el retrocés en l’activitat constructora, que queda recollit tant en la forta caiguda dels 
habitatges acabats, amb una disminució del 46,4% respecte del 2009, com en el reduït nombre d’habi-
tatges iniciats: 18.540 habitatge visats pel Col·legi d’Arquitectes i 13.523 habitatges visats pels col·legis 
d’aparelladors de Catalunya. De totes maneres, aquestes xifres també mostren una relativa millora de les 
perspectives de futur del sector pel que fa a la rehabilitació, en la mesura que hi ha un increment, modest 
en termes absoluts, del nombre d’habitatge iniciat, que respon exclusivament a l’evolució positiva de les 
obres de rehabilitació i reforma d’habitatges, amb un increment del 78,2%. Tanmateix, es continua reduint 
el nombre habitatges iniciats d’obra nova, amb una caiguda del 17,5% respecte del 2009 (vegeu la taula 
V-51). S’inicien, així, 1,8 habitatges per cada mil habitants, un valor que contrasta amb els 11,9 habitatges 
iniciats per cada mil habitants de mitjana anual els anys 1996-2008.

El nombre d’habitatges visats i iniciats l’any 2010 es continua mantenint clarament per sota de les xifres 
estimades de necessitat de nous habitatges principals, que, en funció de les projeccions de noves llars per 
any estimades per l’Idescat, per al 2009 estarien en una forquilla de 41.735 noves llars, amb les dades 
tendencials, i de 60.124 noves llars, amb les projeccions més altes. Aquestes xifres continuen indicant la 
debilitat de les expectatives respecte de la demanda de rotació (demanda per millora d’habitatge i per raons 
obligades de feina), com les expectatives sobre la demanda d’inversió i la demanda de segona residència 
com a impulsores de la construcció de nous habitatges.

TAULA V-51. Habitatges visats, iniciats i acabats. Catalunya, 2006-2010

Nombre
Visats1

Iniciats2 Acabats3

Total Obra nova Per reformar
2005 118.630 109.144 9.486 107.834 74.706

2006 131.517 125.506 6.011 127.117 77.309

2007 88.391 84.842 3.549 85.515 79.580

2008 28.797 26.452 2.345 27.569 71.007

2009 16.607 11.554 5.053 12.358 37.871

2010 18.540 9.537 9.003 13.523 20.292

Variació Visats1 Visats1 Visats1 Iniciats2 Acabats3

2005 13,3% 13,0% 17,1% 21,6% 8,6%

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%

Unitats: nombre d’habitatges.
(1) Habitatges visats pel Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència.
(2) Visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’aparelladors de Catalunya.
(3) Certificats de final d’obra dels col·legis d’aparelladors de Catalunya.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat i de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.
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La relativa millora que mostra el nombre d’habitatges iniciats es concentra territorialment a la província 
de Barcelona i, en concret, en el seu àmbit metropolità. Mentre que continua caient el nombre d’habi-
tatges iniciats a la resta de províncies i, en concret, en els seus àmbits metropolitans, i a les comarques 
més turístiques de Catalunya. Així, la zona metropolitana de Barcelona i, en menys grau, les comarques 
interiors de Catalunya milloren el pes relatiu en la distribució territorial del nombre d’habitatges iniciats 
l’any 2010.

Per zones significatives, en termes mitjans del període 2004-2010, l’àmbit metropolità acumula el 43,0% 
dels habitatges iniciats, les zones turístiques el 26,3%, la resta de Catalunya el 18,1% i les altres zones ur-
banes el 12,6%. Aquesta distribució, que en el darrer període de creixement del sector (2003-2006) havia 
evolucionat 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 els darrers quatre anys 
(2007-2010) de crisi del sector, que mostra una recuperació del pes dels habitatges iniciats en l’àmbit me-
tropolità de Barcelona i en les comarques interiors de Catalunya, i una pèrdua del pes relatiu dels habitatges 
iniciats en les zones turístiques (vegeu el gràfic V-30).

GRÀFIC V-30. Distribució per zones significatives del nombre d’habitatges iniciats. Catalunya, 2003-2006, 2007-
2010 i 2010

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

Per demarcacions territorials, en termes mitjans del període 2004-2010, Barcelona acumula el 52,7% dels 
habitatges iniciats, Tarragona el 19,5%, Girona el 17,5% i Lleida el 10,3%. Aquesta distribució ha evoluci-
onat a partir del 2004 amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a les províncies de Barcelona, 
Lleida i Girona, i una pèrdua del pes relatiu dels habitatges iniciats a la província de Tarragona.

En la taula següent es mostra l’evolució dels dos darrers anys dels habitatges iniciats, per zones significati-
ves i demarcacions territorials.

TAULA V-52. Habitatges iniciats (obra nova) per zones significatives i demarcacions territorials. Catalunya, 2009-
2010

 
2009 2010 Variació

Nombre Distribució Nombre Distribució 2008-2009 2009-2010
Àmbit metropolità1 5.835 47,2% 8.078 59,7% -52,8% 38,4%

Altres zones urbanes2 2.051 16,6% 1.442 10,7% -48,1% -29,7%

Zones turístiques3 2.936 23,8% 2.070 15,3% -55,3% -29,5%

Resta de Catalunya4 1.536 12,4% 1.933 14,3% -67,1% 25,8%

 
2009 2010 Variació

Nombre Distribució Nombre Distribució 2008-2009 2009-2010
Barcelona 6.512 52,7% 9.104 67,3% -55,0% 39,8%

Girona 2.924 23,7% 1.978 14,6% -51,6% -32,4%

Lleida 952 7,7% 848 6,3% -71,5% -10,9%
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Tarragona 1.970 15,9% 1.593 11,8% -46,9% -19,1%

CATALUNYA 12.358 100,0% 13.523 100,0% -55,2% 9,4%

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 no mostra símptomes clars de millora respecte de l’any 2009 i 
es manté en el conjunt de Catalunya la dificultat de comercialització de les promocions en oferta, que es 
posa de manifest en l’augment dels mesos transcorreguts per vendre una promoció i en la reducció del per-
centatge d’habitatges venuts d’una promoció en un mes d’oferta; si bé, com al 2009, millora el percentatge 
d’habitatges venuts al llarg de l’any del conjunt de promocions (vegeu la taula V-53). Aquesta dificultat a 
l’hora de comercialitzar les promocions s’arrossega des de l’any 2006.

TAULA V-53. Comercialització de l’habitatge en oferta nou. Catalunya, 2008-2010

 
Vendes/oferta1 Ritme de vendes2 Vendes mensuals3

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Barcelona ciutat 53,5% 60,8% 68,8% 53 56 51 1,9% 1,8% 2,0%

Catalunya (44 municipis) 57,0% 58,1% 64,2% 44 52 57 2,3% 1,9% 1,7%

Catalunya (214 municipis) 55,1% 57,9% 61,1% 41 53 61 2,4% 1,9% 1,6%

Unitats: percentatges i mesos.
(1) Percentatge d’habitatges venuts dins de les promocions en oferta.
(2) Mesos de venda d’una promoció.
(3) Percentatge de la promoció venuda en un mes.
Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les dades del treball de l’Instituto APOLDA.

Les dificultats de comercialització també queden recollides en l’evolució del nombre total de transaccions 
immobiliàries d’habitatge lliure nou. L’any 2010, el nombre de transaccions d’aquest tipus d’habitatges s’ha 
reduït el 7% respecte del 2009, si bé reduint el ritme de caiguda del 2009 fins a les 17.030 transaccions 
(vegeu el gràfic V-31).

GRÀFIC V-31. Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure nou. Espanya i Catalunya, 
2006-2010

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

Paral·lelament, els preus dels habitatges en oferta han experimentat una clara desacceleració en el seu 
procés de caiguda, que, per al conjunt de Catalunya, amb un preu mitjà de 2.736 euros/m2, significa una 
caiguda del preu del 2,8%. En els municipis de la conurbació de Barcelona, amb un preu mitjà de 3.487 

24.113
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euros/m2, es redueix en termes mitjans el 2,2%; i a la ciutat de Barcelona, amb un preu mitjà de 5.065 
euros/m2, la reducció ha estat de l’1% (vegeu la taula V-54).

TAULA V-54. Preus de l’oferta de venda d’habitatge nou. Catalunya, 2008-2010

 2008 2009 2010
Variació (%)

2007-20081 2008-2009 2009-2010
Barcelona 5.646 5.115 5.065 -5,1% -9,4% -1,0%

Conurbació de BCN sense BCN 3.819 3.565 3.487 -11,2% -6,6% -2,2%

Total Catalunya (44 municipis) 3.574 3.307 3.287 -7,3% -7,5% -0,6%

Total Catalunya (214 municipis) 3.106 2.815 2.736 - -9,4% -2,8%

Unitats: euros per metre quadrat i percentatges.
(1) Atès que durant l’any 2008 s’ha produït un canvi en la metodologia dels càlculs dels preus mitjans, per facilitar la interpretació de 
les dades s’ofereixen les variacions anuals seguint criteris comparables amb el 2007.
Nota: a l’Estudi de mercat sobre l’oferta d’habitatge d’obra nova a Catalunya, realitzat l’any 2008, s’hi han introduït una sèrie de millo-
res. La col·laboració conjunta de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Promotors de Barcelona, l’Agència Tributària de Catalunya, 
la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya i la mateixa Secretaria d’Habitatge han permès ampliar l’àmbit territorial de l’estudi a 
un total de 214 municipis repartits per tot el territori de Catalunya, amb representació a totes les comarques, a més d’estudiar, com 
ja és habitual, els districtes de Barcelona. També ha permès millorar alguns aspectes metodològics respecte dels estudis anteriors.
Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge I Millora Urbana, a partir de les dades del treball de l’Instituto APOLDA.

4.2.2 • L’ESFORÇ DE COMPRA DE L’HABITATGE NOU

Un dels condicionants de la demanda d’habitatge, i que permet valorar l’evolució de l’accessibilitat al mer-
cat de l’habitatge, és l’esforç teòric que significa la compra d’un habitatge nou per a una llar. La caiguda 
dels preus de l’habitatge a Catalunya i el creixement de l’1,5% de l’índex de cost salarial mitjà a Catalunya, 
han estat dos elements que han contribuït a la reducció, si bé amb menys intensitat que el 2009, de l’esforç 
teòric de compra d’un habitatge nou en el mercat lliure l’any 2010 a Catalunya. Paral·lelament, la baixada 
dels tipus d’interès hipotecaris, que s’han reduït en termes mitjans l’any 2010, però de forma desaccelerada 
a mesura que avançava l’any, haurien contribuït també a la reducció d’aquest esforç teòric de compra.

Tenint en compte aquests elements, la quota hipotecària teòrica mitjana de les noves hipoteques223 (vegeu la 
taula V-55) s’hauria reduït, el 2010, a la ciutat de Barcelona el 8% fins a 1.686 euros/mes; mentre que, a 
la conurbació de Barcelona, s’hauria reduït el 9,1% fins a 1.161 euros/mes; i a la resta de Catalunya (sense 
conurbació ni Barcelona ciutat), s’hauria reduït el 9,7% fins a 911 euros/mes. Tanmateix, totes aquestes 
reduccions són menors que les del 2009.

D’aquesta manera, l’esforç de compra que hauria de fer una família monosalarial per accedir a l’habitatge 
(vegeu la taula V-55), calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de Catalunya, hauria desaccelerat 
la seva reducció iniciada l’any 2008, i se situaria en el 83,8% a Barcelona ciutat, en el 57,7% a la conur-
bació de Barcelona i en el 45,3% a la resta de Catalunya. Aquestes magnituds signifiquen reduccions de 
l’esforç teòric de compra del 9,3% a Barcelona ciutat, del 10,4% a la seva conurbació i de l’11% a la resta 
de Catalunya, respecte del 2009.

Aquesta reducció de l’esforç teòric es calcula sense tenir en compte, d’una banda, l’evolució del termini de 
contractació dels préstecs que, per al conjunt d’Espanya, s’ha incrementat lleugerament de 24,4 anys el 
2009 a 25,1 el 2010,224 endurint les condicions del préstec; i, de l’altra, i també per al conjunt d’Espanya, 
s’estabilitza la caiguda dels darrers anys en la relació entre el préstec i el valor de les transaccions, element 
que faria millorar lleugerament les condicions dels préstecs hipotecaris, que passen del 56,5% el 2009 al 
57,4% el 2010.225

Tot i la relativa millora d’aquest any, les dades continuen posant de manifest la pràctica impossibilitat per a 
una part important de les llars de Catalunya d’accedir al mercat de compra d’habitatges lliures nous.

	 223	•	 Calculada	amb	quota	fixa	a	25	anys	i	amb	un	import	del	80%	del	preu	total	de	l’habitatge.
	 224	•	 Segons	dades	dels	Indicadors del mercat de l’habitatge del BE,	publicats	en	la	Síntesi	d’indicadors	del	web	del	BE.
	 225	•	 Segons	dades	dels	Indicadors del mercat de l’habitatge del BE,	publicats	en	la	Síntesi	d’indicadors	del	web	del	BE.
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TAULA V-55. Esforç teòric de compra d’un habitatge nou. Catalunya, 2009-2010

PREU HABITATGE 90 m2 2009 2010
Variació

2008-2009 2009-2010
Barcelona 460.392 455.887 -9,4% -1,0%

Conurbació sense BCN 320.884 313.796 -6,6% -2,2%

Catalunya (214 municipis) 253.372 246.265 -9,4% -2,8%

QUOTA HIPOTECÀRIA TEÒRICA (€/mes)1 2009 2010 2008-2009 2009-2010
Barcelona 1.832 1.686 -29,1% -8,0%

Conurbació sense BCN 1.277 1.161 -26,9% -9,1%

Catalunya (214 municipis) 1.008 911 -29,1% -9,7%

ESFORÇ TEÒRIC2 2009 2010 2008-2009 2009-2010
Barcelona 92,4% 83,8% -30,4% -9,3%

Conurbació sense BCN 64,4% 57,7% -28,3% -10,4%

Catalunya (214 municipis) 50,9% 45,3% -30,4% -11,0%

Unitats: preu, quota en euros i percentatges.
(1) Hipoteca de quota fixa a 25 anys, amb el tipus hipotecari mitjà aplicat pel conjunt d’entitats financeres, i suposant que l’import del 
préstec és del 80% del preu total de l’habitatge.
(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.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

4.2.3 • L’HABITATGE DE SEGONA MÀ

En el mercat de l’habitatge de segona mà, si bé amb una mostra molt més reduïda,226 també s’observa una 
desacceleració en la caiguda dels preus, amb una reducció mitjana del 2,7%. Aquesta desacceleració en la 
caiguda ha estat menys intensa fora de l’àmbit de la ciutat de Barcelona, on el preu ha baixat de mitjana el 
6,1% respecte del 2009, mentre que a la ciutat de Barcelona el preu mitjà de venda s’ha reduït el 0,4%.

Els preus de venda dels habitatges de segona mà són, aproximadament, entre el 8% i el 30% inferiors als 
preus de venda de primera mà.

En la taula següent es mostra l’evolució dels preus de venda de segona mà per a la mostra de municipis, 
entre els anys 2008 i 2010.

TAULA V-56. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà. 11 municipis. Catalunya, 2008-2010

 2009 2010
Variació

2007-2008 2008-2009 2009-2010
Barcelona 3.849 3.833 -8,2% -2,0% -0,4%

Badalona 2.881 2.742 -7,7% -5,7% -4,8%

Gavà 3.107 3.095 -10,6% -0,1% -0,4%

Girona 2.073 2.167 -8,6% -19,2% 4,5%

L’Hospitalet de Llobregat 3.053 2.791 -11,4% -5,9% -8,6%

Lleida 1.894 1.582 -6,5% 0,4% -16,5%

Mataró 2.653 2.576 -9,7% -11,2% -2,9%

Ripollet 2.620 2.509 0,8% -3,0% -4,2%

Sabadell 2.497 2.362 -1,3% -12,4% -5,4%

Tarragona 2.505 2.337 -9,5% -2,9% -6,7%

Terrassa 2.451 2.141 -1,1% -8,4% -12,7%

TOTAL sense Barcelona 2.617 2.458 -7,5% -7,9% -6,1%
TOTAL (11 municipis) 3.233 3.145 -7,9% -4,5% -2,7%

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 d’Internet.

	226	•	 L’estudi	de	TECNIGRAMA,	a	partir	del	qual	facilita	les	dades	la	Direcció	General	d’Habitatge,	comprèn	una	mostra	d’11	municipis.
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El nombre total de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà a Catalunya es recupera, 
i creix el 28,5% fins a 45.169 transaccions, amb un comportament similar al del conjunt d’Espanya, on 
també creix el nombre de transaccions, el 31,3%.

GRÀFIC V-32. Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà. Espanya i Ca-
talunya, 2006-2010

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

4.2.4 • L’HABITATGE DE LLOGUER

El mercat de lloguer ha continuat creixent el 2010, amb un increment dels nous contractes del 18,8%, 
mentre que cau, el 4,6%, el lloguer mitjà associat a aquests nous contractes, i se situa per al conjunt de Ca-
talunya en els 819,9 euros al mes (vegeu les taules V-57 i V-58). Aquest preu significa el 40,8% en relació 
amb el cost salarial mitjà a Catalunya, i el 90% en relació amb la quota hipotecaria teòrica d’un pis mitjà 
de 90 metres quadrats.

TAULA V-57. Evolució anual del lloguer mitjà contractual per zones. Catalunya, 2008-2010

 2008 2009 2010
Variació (%)

2007-2008 2008-2009 2009-2010
Barcelona ciutat 1.062,5 1.046,2 1.032,6 7,0% -1,5% -1,3%

AMB sense Barcelona 932,1 888,8 847,5 4,8% -4,6% -4,6%

Resta de Catalunya 650,3 602,2 557,3 6,1% -7,4% -7,5%

Total Catalunya sense Barcelona 812,5 767,5 721,1 4,6% -5,5% -6,1%

Total Catalunya 898,0 859,2 819,9 4,4% -4,3% -4,6%

Unitats: euros per mes i variació en percentatges.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, amb les dades de fiances de lloguer de l’INCASÒL.

TAULA V-58. Evolució anual del nombre de contractes de lloguer per zones. Catalunya, 2008-2010

 2008 2009 2010
Variació (%)

2007-2008 2008-2009 2009-2010
Barcelona ciutat 27.414 32.177 36.873 13,5% 17,4% 14,6%

AMB sense Barcelona 30.353 37.861 44.755 32,8% 24,7% 18,2%

Resta de Catalunya 22.359 27.780 34.560 42,9% 24,2% 24,4%

Total Catalunya sense Barcelona 52.712 65.641 79.315 36,9% 24,5% 20,8%

Total Catalunya 80.126 97.818 116.188 27,9% 22,1% 18,8%

Unitats: nombre de contractes i variació en percentatges.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, amb les dades de fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL.
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L’expansió del mercat de lloguer s’ha concentrat, en el període 2005-2010, de forma més acusada en els 
municipis de la resta de Catalunya, i en menys grau en la conurbació de Barcelona, mentre que el lloguer 
mitjà ha evolucionat de manera relativament similar en els tres àmbits.

Així, entre el 2005 i el 2010, en els municipis de la resta de Catalunya el lloguer mitjà ha crescut a una 
taxa anual acumulativa del 5,9%; en els municipis de la conurbació de Barcelona, a una taxa del 5,0%, i a 
Barcelona ciutat, a una taxa del 7,5%.

El gràfic V-33 mostra com Barcelona ciutat ha anat perdent pes relatiu en la subscripció de nous contractes 
de lloguer en favor dels municipis de la conurbació de Barcelona, una tendència que es manifesta ja des 
de l’any 2002. Per contra, els municipis de la resta de Catalunya han experimentat els cinc darrers anys un 
increment significatiu del seu pes relatiu.

GRÀFIC V-33. Evolució del pes dels nous contractes de lloguer a Catalunya per zones. Catalunya, 2005-2010

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

4.3 • LA POLÍTICA D’HABITATGE227

L’exercici 2010, la Generalitat de Catalunya ha pressupostat 723,9 milions d’euros en la política de des-
pesa d’habitatge (programa 43 dels pressupostos), l’1,8% de tot el pressupost del sector públic. El 30,8% 
d’aquesta despesa, 223,3 milions d’euros, es destina a inversions reals, el 5,4% de tota la inversió real que 
té pressupostat el sector públic de la Generalitat.

Així, els pressupostos del 2010 han previst una reducció de 100,4 milions d’euros en aquesta política, el 
12,2% menys que el 2009. La despesa en inversió real en la política d’habitatge es redueix 165,5 milions 
d’euros, el 42,6% menys que el 2009; reducció que s’ha situat clarament per sobre de la disminució mitja-
na, del 9,1%, del conjunt de tota la inversió del sector públic de la Generalitat per al 2010.

Dels 723,9 milions d’euros, la Secretaria d’Habitatge en té pressupostats 232,3 milions; la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge, 74 milions (que transfereix íntegrament a l’INCASÒL i a les corporacions locals 
per al Programa de barris i nuclis antics); l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH)228 en té pressupostats 
112,1 milions; l’INCASÒL, 412,1 milions; i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Consorci de l’Ha-
bitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 15,7 milions. Les despeses consolidables229 són de 122,4 
milions d’euros.

	227	•	 Vegeu	els	informes	sobre	el	sector	de	l’habitatge	a	Catalunya,	anys	2007,	2008	i	2009,	de	la	Secretaria	d’Habitatge	del	De-
partament	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	de	la	Generalitat	de	Catalunya.

	228	•	 Creada	per	la	Llei	13/2009,	de	22	de	juliol,	i	que	assumeix	les	funcions	de	l’antiga	ADIGSA.
	229	•	 Aquestes	despeses	es	corresponen	amb	les	transferències	que,	des	dels	pressupostos	de	la	Secretaria	d’Habitatge	i	la	Direc-

ció	General	d’Arquitectura	i	Paisatge,	es	fan	a	ADIGSA	i	a	l’INCASÒL	i	als	consorcis	de	l’Habitatge.

Resta de Catalunya
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A més, els pressupostos del 2010 de la Generalitat de Catalunya també preveuen una despesa fiscal o be-
nefici fiscal,230 orientada a la política d’habitatge, de 643,1 milions d’euros, el 6,9% menys que l’exercici 
2009, que s’instrumenta a través de dues figures impositives:

a. Beneficis fiscals en habitatge a escala autonòmica en l’IRPF: part autonòmica de les deduccions per 
inversió en habitatge habitual, les deduccions autonòmiques per lloguer de l’habitatge habitual, i per 
rehabilitació de l’habitatge habitual.

b. Beneficis fiscals en l’ITPAJD: tipus reduït en els documents d’adquisició d’habitatges protegits, bonifi-
cacions en la quota en les transmissions d’habitatges a empreses immobiliàries, i exempcions i altres 
bonificacions.

Aquesta reducció dels beneficis fiscals a l’habitatge respon, principalment, a l’increment del tipus de grava-
men per a la segona meitat de l’any de les transmissions d’immobles del 7% al 8%, llevat de la transmissió 
d’habitatges de protecció oficial, que continua al 7% (canvi introduït pel Decret llei 3/2010, de 29 de maig, 
de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic).231 

El gruix d’aquests beneficis fiscals es destina a la compra d’habitatge (vegeu la taula V-59).

TAULA V-59. Pressupost de beneficis fiscals (despesa fiscal) en política d’habitatge dels pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya. Catalunya, 2007-2010
 2007 2008 2009 2010
 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 409,0 456,2 465,5 499,5

a. Deduccions per inversió en habitatge habitual 401,3 447,9 456,4 478,4

a.1 Adquisició, constr., rehab., ampliació i comptes habitatge d’habitatge habitual 400,8 447,6 456,1 478,1

a.2 Obres i instal·lacions d’adequació d’habitatge habitual de persones amb discapacitat 0,5 0,3 0,3 0,3

c. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual 7,6 8,2 9,1 11,0

d. Deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual 0,0 0,0 0,0 10,1

 TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS 220,4 484,1 225,2 143,6

a. Tipus reduït en l’adquisició de l’habitatge habitual per minusvàlids 0,5 0,9 0,3 0,2

b. Bonificacions en les transmissions d’habitatge a empreses immobiliàries 35,4 114,0 36,1 2,2

c. Altres exempcions, bonificacions i reduccions 184,504 369,218 188,8 141,2

TOTAL 629,4 940,2 690,7 643,1

Unitats: milions d’euros i percentatge.
Nota: dades pressupostades.
Font: Memòria dels pressupostos de beneficis fiscals dels pressupostos de la Generalitat, 2007-2010.

Per tant, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen una despesa global (despesa efectiva i 
despesa fiscal) en política d’habitatge de 1.367,1 milions d’euros, el 9,8% menys que els pressupostos del 
2009 (vegeu la taula V-60). 

A aquesta despesa caldria afegir aquella part de la despesa global en política d’habitatge dels pressupostos 
generals de l’Estat que efectivament acaba repercutint a Catalunya, si bé amb les dades disponibles no és 
possible fer aquesta assignació (vegeu la taula V-60). En tot cas, la reducció del 20,5% de la despesa global 
en política d’habitatge a escala estatal s’afegiria a la reducció de la despesa global que en política d’habi-
tatge ha previst la Generalitat de Catalunya.

	 230	•	 La	despesa fiscal o benefici fiscal	es	defineix	com	l’expressió	xifrada	de	la	disminució	d’ingressos	tributaris	que	previsible-
ment	es	produirà	al	llarg	de	l’any,	com	a	conseqüència	de	l’existència	d’incentius	fiscals	orientats	a	l’assoliment	de	determi-
nats	objectius	de	política	econòmica	i	social.

	 231	•	 DOGC	núm.	5639,	de	31.05.2010.
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TAULA V-60. Resum de la despesa1 pressupostada per la Generalitat de Catalunya i l’Estat en la política de l’habi-
tatge. Catalunya i Espanya, 2007-2010
 2007 2008 2009 2010 2008-2009 2009-2010
Catalunya       

Política d’habitatge 615,8 813,3 824,3 723,9 1,3% -12,2%

Beneficis fiscals 629,4 940,2 690,7 643,1 -26,5% -6,9%

Despesa total dels pressupostos en política d’habitatge 1.245,2 1.753,6 1.515,0 1.367,0 -13,6% -9,8%

Espanya     

Política d’habitatge 1.253,6 1.381,4 1.616,4 1.491,9 17,0% -7,7%

Beneficis fiscals 7.768,5 9.116,6 9.524,4 7.361,4 4,5% -22,7%

Despesa total dels pressupostos en política d’habitatge 9.022,1 10.498,0 11.140,8 8.853,3 6,1% -20,5%

Unitats: milions d’euros i percentatge.
(1) El concepte despesa engloba la despesa efectiva i la despesa fiscal o benefici fiscal. La despesa fiscal es defineix com l’expressió 
xifrada de la disminució d’ingressos tributaris que previsiblement es produirà al llarg de l’any, com a conseqüència de l’existència 
d’incentius fiscals orientats a l’assoliment de determinats objectius de política econòmica i social.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge, pressupostos de la Generalitat i pressupostos generals de l’Estat.

Les dades facilitades no permeten fer un seguiment de l’execució de la política d’habitatge del sector públic 
de la Generalitat ni tampoc una comparació amb l’exercici 2009.

Tot i així, en la taula V-61 es resumeixen només aquelles actuacions en política d’habitatge dels anys 2008-
2010, mesurades en termes del nombre d’habitatges i de l’import potencial de les subvencions aprovades, 
en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 establert pel Govern de la Generalitat, de la signatura 
del Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 —signat el 8 d’octubre del 2007— i de l’aprovació de 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.232 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 
urbanització de sòl).

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

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

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

En termes globals, l’any 2010, l’import potencial dels ajuts aprovats en relació amb les actuacions protegi-
des ha estat de 376,97 milions d’euros, amb una reducció del 4,4% respecte del 2009. Aquesta reducció 
és el resultat combinat d’un augment del 4,1% del nombre d’actuacions/beneficiaris associats a aquestes 
subvencions, que ha estat de 125.702 beneficiaris, amb una reducció del 8,2% de l’import mitjà de subven-
ció per actuació/beneficiari que, després de dos anys consecutius de caiguda, ha assolit el valor de 2.881,2 
euros per actuació/beneficiari.

La part més important de les subvencions es destinen als ajuts al lloguer, que acumulen el 45,2% del total, 
i s’incrementen respecte del 2009 el 24,2% com a conseqüència de l’augment del nombre de beneficia-
ris, del 22,8%; mentre que es manté relativament estable l’import mitjà dels ajuts, amb un increment de 
l’1,1%. En segon lloc, hi ha els ajuts a la promoció i l’accés a l’habitatge, que acumulen el 34,3% del total, 
i han reduït el seu valor el 4%, en aquest cas per una reducció del 10,8% del nombre d’habitatges sub-

	232	•	 DOGC	núm.	5044,	de	09.01.2008.
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vencionats que compensa l’increment de l’import mitjà dels ajuts, del 7,7%. La rehabilitació d’habitatges 
acumula el 19,2% dels ajuts, que aquest any tenen una reducció respecte del 2009 del 36,6%, amb una 
caiguda del 25,6% de l’import mitjà dels ajuts i del 14,5% del nombre d’habitatges beneficiaris. Finalment, 
la part més petita dels ajuts es destina a la compra o urbanització del sòl, que acumula l’1,3% dels ajuts, 
i s’ha reduït el 40,8% respecte del 2009, com a resultat d’un increment de l’1,7% de l’import mitjà dels 
ajuts i d’una reducció del 41,8% del nombre d’habitatges beneficiaris.

TAULA V-61. Resum de les actuacions d’habitatge protegit, 2008-2010. Catalunya, 2008-2010

 
Actuacions / beneficiaris Pressupost Generalitat / Estat

2008 2009 2010 2008 2009 2010
Ajuts a l’adquisició de sòl amb destinació a 
construcció HPO 873 1.262 - 2.057 2.999 -

Ajuts concedits per a la urbanització de sòl 
majoritàriament d’HPO 1.000 1.857 - 2.664 5.494 -

TOTAL ajuts per compra o urbanització de sòl 1.873 3.119 1.815 4.721 8.493 5.026
Nova construcció d’habitatges amb protecció 
oficial1 10.542 9.027 7.602 205.973 120.164 109.891

Habitatge existent concertat - 58 86 - 204 298

Adquisició d’habitatges amb protecció oficial1 i 2 2.695 2.585 2.292 16.544 13.313 16.975

Adquisició d’habitatges usats1 117 120 227 1.017 1.021 2.168

Habitatges obtinguts del parc desocupat3 3.344 3.599 3.514 - - -

TOTAL ajuts promoció i accés a l’habitatge 14.003 12.804 11.429 223.534 134.702 129.332
Prestacions permanents per al pagament del 
lloguer (Lloguer Just) 18.433 24.808 29.182 38.919 58.978 71.870

Renda bàsica d’emancipació1 24.961 36.675 44.710 40.799 75.057 91.337

Prestacions econòmiques d’especial urgència 
(ajuts personalitzats a l’allotjament) 1.133 1.164 3.043 1.784 2.000 5.211

Habitatges d’inclusió social 570 666 827 621 1.051 1.861

TOTAL ajuts per al pagament de l’habitatge 45.097 63.313 77.762 82.122 137.085 170.280
Habitatges amb Avalloguer 1.630 16.372 26.200 - - -

TOTAL ajuts d’accés i ús de l’habitatge (a) 60.973 79.236 91.006 310.377 280.280 304.638
Habitatges rehabilitats convocatòries anuals3 18.623 29.674 23.096 44.717 65.106 40.926

Habitatges ARI i AERI (Barcelona ciutat) 9.322 2.339 4.625 19.097 3.605 5.859

Ajuts als propietaris per rehabilitar i posar en 
lloguer social4 329 459 522 1.489 2.005 2.029

TOTAL ajuts rehabilitació parc privat 27.945 32.013 27.721 65.303 70.716 48.814
Habitatges rehabilitats per AHC + habitatges 
obres de manteniment AHC 11.425 10.246 7.199 40.553 41.383 21.160

Programa d’ascensors AHC5 708 1.163 2.083 3.029 2.043 2.358

TOTAL ajuts rehabilitació parc de la Generalitat 12.133 11.409 9.282 43.583 43.425 23.518
TOTAL ajuts rehabilitació (b) 40.078 43.422 37.003 108.885 114.142 72.332
TOTAL (a + b)6 101.051 122.658 128.009 419.263 394.422 376.970

Unitats: nombre d’habitatges i milers d’euros.
(1) L’import recull la subvenció potencial dels habitatges i llars amb ajuts.
(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, per-
què 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 Lloguer Social, la Borsa 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 
complementaris a llars només computen en termes d’import, atès que fan referència a actuacions ja comptabilitzades en els ajuts 
generals a les comunitats 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 mediació per al lloguer social.
Nota: els imports de les subvencions i de les actuacions/beneficiaris recullen els ajuts potencials aprovats cada any però no necessàri-
ament les quantitats efectivament pagades cada any.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.
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4.3.1 • HABITATGE PROTEGIT

El nombre d’habitatges iniciats amb protecció oficial de nova construcció233 a Catalunya, l’any 2010, és de 
7.602 i s’ha reduït el 15,8% respecte de l’any 2009, i se situa per sota de la mitjana en els darrers anys 
(2006-2009), en què s’han iniciat 9.091 habitatges protegits per any. Aquesta xifra és encara lluny de les 
necessitats d’una part cada vegada més gran de la població amb dificultats per a l’accés a l’habitatge.

El pes d’aquest tipus de promocions sobre el total d’habitatges iniciats s’ha situat l’any 2010 en el 56,2%, 
i ha reduït el seu pes respecte del 2009, en part també com a conseqüència de l’increment del nombre 
d’habitatges lliures iniciats, increment associat, principalment, a la rehabilitació.

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-62. Habitatges iniciats totals i amb protecció oficial per províncies. Catalunya, 2007-2010
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

Habitatges iniciats protegits 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

Habitatge protegit / habitatge total 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%

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.
Nota: s’inclouen els habitatges associats al Programa de remodelació de barris.
Font: dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

La reducció l’any 2010 dels nous habitatges protegits ha estat més intensa a la província de Tarragona, amb 
una reducció del 23,5%, i menys a Barcelona, Girona i Lleida, amb reduccions del 14,5%, el 13,1% i el 
15,6%, respectivament.

De tota manera, els 50.896 habitatges amb protecció oficial iniciats els anys 2005-2010 ho han estat de 
forma relativament més intensa en les províncies de Lleida i Tarragona, on s’han acumulat 11,2 i 8,5 habitat-
ges amb protecció oficial per cada mil habitants, respectivament; mentre que en les províncies de Barcelona 
i Girona s’han acumulat en els mateixos anys 6,6 i 5,7 habitatges per cada mil habitants, respectivament.

En relació amb l’àmbit territorial comarcal, la reducció de la nova promoció d’habitatges protegits l’any 
2010 té lloc tant en les zones turístiques com a les comarques de l’àmbit metropolità de Barcelona i en al-
tres zones urbanes, amb reduccions del 42,7%, el 15,1% i el 16,3%, respectivament. Mentre que es manté 
en les comarques de l’interior de la resta de Catalunya, amb un lleuger creixement del 7%.

En el conjunt dels anys 2005-2010 s’han iniciat per cada mil habitants més habitatges amb protecció ofici-
al a les tres comarques de les “altres zones urbanes” i en les comarques de la resta de Catalunya, 9,3 i 8,6 
habitatges per cada mil habitants, respectivament; mentre que en les comarques de l’àmbit metropolità i en 
les de les zones turístiques la intensitat ha estat menor, amb 6,6 i 6,0 habitatges per cada mil habitants, 
respectivament.

	233	•	 Mesurada	a	través	de	les	dades	d’habitatges	iniciats	facilitades	per	la	Secretaria	d’Habitatge	i	Millora	Urbana.
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La caiguda de la nova promoció d’habitatge protegit l’any 2010 ha afectat amb més intensitat els ajunta-
ments i les empreses municipals, que han iniciat el 46,8% menys d’habitatges que el 2009. L’INCASÒL i 
les entitats sense finalitat de lucre (ESAL), incrementen lleugerament els habitatges iniciats, amb augments 
del 6,6% i el 12,8%, respectivament; mentre que els promotors privats han iniciat el 3,7% menys d’habi-
tatges que el 2009. Les dificultats per iniciar habitatge en el mercat lliure continua mantenint els promotors 
privats com els principals promotors d’habitatges iniciats protegits, amb el 48,7% del total, seguits pels 
ajuntaments, amb el 22,2%; mentre que les ESAL i l’INCASÒL incrementen lleugerament el seu pes fins al 
16,9% i el 12,3% del total, respectivament.

En el conjunt dels anys 2005-2010, dels 50.896 habitatges iniciats amb protecció oficial a Catalunya, els 
promotors privats n’han promocionat el 32,3%, els ajuntaments el 30,7%, l’INCASÒL el 19,8% i les ESAL 
el 17,2% restant. Per tant, els promotors sense ànim de lucre són els principals agents de la construcció 
d’habitatges amb protecció oficial, amb un pes del 67,7%.

TAULA V-63. Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones i tipus de promotor. Catalunya, 2010
  ESAL1  INCASÒL2 Altres públics3 Promotors privats TOTAL
Barcelona 837 721 1.455 1.940 4.953

Girona 14 147 70 326 557

Lleida 265 28 63 827 1.183

Tarragona 166 36 100 607 909

  ESAL1  INCASÒL2 Altres públics3 Promotors privats TOTAL
Àmbit metropolità 749 610 1.400 1.756 4.515

Altres zones urbanes 250 0 138 759 1.147

Zones turístiques 44 147 64 396 651

Resta de Catalunya 239 175 86 789 1.289

Catalunya 2008 1.747 2.632 3.296 2.867 10.542

Catalunya 2009 1.137 874 3.175 3.841 9.027

Catalunya 2010 1.282 932 1.688 3.700 7.602

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: dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

Atenent al tipus de promoció dels habitatges iniciats amb protecció,234 l’any 2010 s’observa que les promo-
cions de lloguer protegit, amb un increment de l’1,5% respecte del 2009, han guanyat pes i representen el 
56,1% del total de la protecció; mentre que les promocions d’habitatge de compra en signifiquen el 43,9% 
i s’han reduït 7,4 punts percentuals. L’any 2010 no s’han iniciat habitatges del Programa de remodelació 
de barris.

TAULA V-64. Habitatges iniciats amb protecció oficial per tipus de promoció. Catalunya, 2008-2010

 
Habitatges Percentatge sobre el total

2008 2009 2010 2008 2009 2010
Remodelació de barris 443 194 0 4,2% 2,1% 0,0%

Lloguer 4.152 4.198 4.261 39,4% 46,5% 56,1%

Compra 5.947 4.635 3.341 56,4% 51,3% 43,9%

Total habitatges protegits 10.542 9.027 7.602 100% 100% 100%

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

Així, en el conjunt dels anys 2005-2010, dels 50.896 habitatges amb protecció oficial iniciats, el 44,7% 
han estat habitatges de lloguer, el 52,4% han estat promocions d’habitatge protegit de compra i el 2,9% 
restant són habitatges del Programa de remodelació de barris.

	 234	•	 Les	dades	facilitades	per	la	Secretaria	d’Habitatge	i	Millora	Urbana	no	permeten	una	major	desagregació	de	la	tipologia	d’ha-
bitatges	per	al	2010.
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L’estructura per tipus de promoció dels habitatges iniciats els anys 2005-2010 es manté relativament simi-
lar 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 és 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, es caracteritza en aquest període pel fet que 
el 73,7% de les promocions d’habitatges protegits iniciades ho són en règim de compra, i només el 26,3% 
restant són en règim de lloguer (vegeu la taula V-65).

Per àmbits comarcals,235 en el període 2005-2010, en els quatre àmbits el pes de les promocions iniciades 
d’habitatge protegit en règim de lloguer es troba just per sobre de la meitat, i destaca el fet que en les comarques 
de les zones turístiques aquest pes és més elevat, del 62,3%. Mentre que les promocions en règim de lloguer 
signifiquen prop del 45% dels habitatges iniciats de protecció oficial. L’habitatge protegit associat al Programa de 
remodelació de barris s’ha dut a terme pràcticament tot en les comarques de l’àmbit metropolità de Barcelona.

TAULA V-65. Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones i tipus de promoció. Catalunya, 2010 i 2005-2010

Habitatges
Pes en el període 2005-2010 dels règims

per cada àmbit territorial
 Remodelació de barris Lloguer Compra TOTAL Remodelació de barris Lloguer Compra TOTAL
Barcelona 0 2.905 2.048 4.953 4,2% 46,1% 49,7% 100%

Girona 0 270 287 557 0,0% 51,8% 48,2% 100%

Lleida 0 805 378 1.183 0,0% 52,9% 47,1% 100%

Tarragona 0 281 628 909 0,0% 26,3% 73,7% 100%

Catalunya 0 4.261 3.341 7.602 2,9% 44,7% 52,4% 100%

 Remodelació de barris Lloguer Compra TOTAL Remodelació de barris Lloguer Compra TOTAL
Àmbit metropolità 0 2.579 1.936 4.515 4,5% 45,4% 50,1% 100%

Altres zones urbanes 0 436 711 1.147 0,0% 44,9% 55,1% 100%

Zones turístiques 0 307 344 651 0,0% 37,7% 62,3% 100%

Resta de Catalunya 0 939 350 1.289 0,2% 46,7% 53,2% 100%

Catalunya 0 4.261 3.341 7.602 2,9% 44,7% 52,4% 100%

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

4.3.2 • PROMOCIÓ DE SÒL PER A HABITATGE PROTEGIT

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

El Govern de la Generalitat té en marxa quatre procediments diferents per mobilitzar sòl per a la construcció 
d’habitatge protegit: dinamització i control dels nous processos urbanístics; impuls de les àrees residencials estra-
tègiques (ARE); subvencions per a l’adquisició de sòl per a la creació de patrimonis de sòl destinats a la promoció 
d’habitatges protegits; i subvencions per a la urbanització de sòl majoritàriament destinat a habitatge protegit.

En termes generals, l’any 2010 hi ha hagut una reducció del 40,8% en l’import aprovat de les subvencions 
destinades a la promoció de sòl per a habitatge protegit, fins als 5.026,1 milers de milions d’euros; i, paral-
lelament, una disminució del 41,8% en el nombre d’habitatges protegits previstos associats a aquests ajuts 
(vegeu la taula V-66). Finalment, també ha tingut lloc una reducció en el nombre d’habitatges protegits as-
sociats als nous plans urbanístics de la Llei d’urbanisme i dels convenis de la Direcció General de Promoció 
de l’Habitatge i l’INCASÒL per posar en marxa habitatge protegit. Així, en relació amb:

	235	•	 Zona	metropolitana	de	Barcelona:	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	Empordà,	el	Baix	Penedès,	la	Cerdanya,	el	 

Montsià,	el	Pallars	Sobirà,	el	Pla	de	l’Estany,	la	Selva	i	la	Vall	d’Aran.
	 	 Resta	de	Catalunya:	l’Alt	Camp,	l’Alt	Urgell,	l’Anoia,	el	Bages,	el	Berguedà,	la	Conca	de	Barberà,	les	Garrigues,	la	Garrotxa,	la	

Noguera,	Osona,	el	Pallars	Jussà,	el	Pla	d’Urgell,	el	Priorat,	la	Ribera	d’Ebre,	el	Ripollès,	la	Segarra,	el	Solsonès,	la	Terra	Alta	
i	l’Urgell.
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- Subvencions per a l’adquisició de sòl per a la creació de patrimonis de sòl destinats a la promoció d’habi-
tatges protegits. El 2010, els ajuts concedits a l’adquisició de sòl han estat de 2.999 milers d’euros, amb 
un valor pràcticament igual que el del 2009. Aquests ajuts afecten parcel·les en les quals està previst 
construir 1.073 habitatges. En la taula V-66 es pot veure l’evolució d’aquests ajuts des de l’any 2008 i en 
funció dels operadors.

- Subvencions per a la urbanització de sòl majoritàriament destinat a habitatge protegit.236 L’any 2010 s’han 
concedit ajuts per valor de 2.027 milers d’euros per a la urbanització de sòl amb 742 habitatges. Aquesta 
xifra significa una reducció del 63,1% respecte dels ajuts concedits el 2009. En la taula V-66 es pot veure 
l’evolució d’aquests ajuts des de l’any 2008.

TAULA V-66. Ajuts concedits per a l’adquisició de sòl amb destinació a habitatge protegit segons els operadors i 
ajuts a la urbanització de sòl destinat majoritàriament a habitatge protegit. Catalunya, 2008-2010

 
Nombre d’habitatges previstos Import de la subvenció

2008 2009 2010 2008 2009 2010
Institut Català del Sòl 275 140 36 699,7 312,4 88,9

Altres operadors públics 317 701 744 740,0 1.732,2 2.057,8

Operadors sense finalitat de lucre 281 421 293 617,0 954,1 852,3

Subtotal (A)1 873 1.262 1.073 2.056,7 2.998,7 2.999,1

Urbanització de sòl (B) 1.000 1.857 742 2.664,0 5.494,4 2.027,0

Total (A + B) 1.873 3.119 1.815 4.720,7 8.493,1 5.026,1

Unitats: habitatges i milers d’euros.
(1) Inclou els expedients de convocatòries d’anys anteriors resolts en via de recurs.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

4.3.3 • REHABILITACIÓ D’HABITATGES

L’import global del ajuts aprovats l’any 2010 per a la rehabilitació d’habitatges ha disminuït el 36,6% res-
pecte del 2009 fins als 72.332 milers d’euros (vegeu la taula V-67). Les actuacions aprovades associades 
a aquests ajuts s’han reduït el 14,5%; així, l’import mitjà de les subvencions aprovades per actuació s’ha 
reduït el 25,9% fins als 1.927,6 euros per actuació aprovada.

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 48.814 
milers d’euros, amb una reducció del 31% respecte del 2009. La reducció del 13% de les actuacions as-
sociades a aquests ajuts ha fet, per tant, que l’import mitjà aprovat per actuació s’hagi reduït l’any 2010 
el 20,6%, fins als 1.728,4 euros. Pel que fa als ajuts aprovats al parc d’habitatges de la Generalitat, s’han 
reduït el 45,8%, fins als 25.518 milers d’euros, amb una disminució de l’import mitjà de la subvenció del 
33,4%, fins als 3.533,7 euros. Aquesta disminució ha tingut lloc tot i l’increment en el nombre d’actuacions 
del Programa d’ascensors de l’AHC (vegeu la taula V-67).

TAULA V-67. Rehabilitació d’habitatges, actuacions aprovades. Catalunya, 2007-2010

 
Actuacions Import de les subvencions Import mitjà de les subvencions

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Plans nous1 20.651 18.623 29.560 23.089 43.749 44.717 64.980 40.918 2.118,5 2.401,2 2.198,2 1.772,2

Plans anteriors i ARI2 8.114 9.322 2.453 4.632 11.060 19.097 3.731 5.867 1.363,0 2.048,6 1.521,0 1.266,7

A. Total plans 28.765 27.945 32.013 27.721 54.809 63.814 68.711 46.785 1.905,4 2.283,6 2.146,4 1.687,7

B. Rehabilitació per 
mobilització3 298 333 459 522 1.495 1.488 2.005 2.029 5.018,0 4.470,0 4.368,3 3.886,3

Ajuts parc privat
(A + B) 29.063 28.278 32.472 28.243 56.304 65.303 70.716 48.814 1.937,3 2.309,3 2.177,8 1.728,4

Rehabilitacions AHC4 10.967 11.425 10.246 7.199 29.382 40.553 41.383 21.160 2.679,1 3.549,5 4.038,9 2.939,3

	 236	•	 Hi	ha	dos	tipus	d’ajut:	en	àrees	prioritàries	on	es	dediqui	el	75%	del	sostre	urbanitzable	a	habitatge	protegit	o	el	50%	en	sòls	
de	patrimoni	públic,	i	en	àrees	protegides	on	es	dediqui	el	50%	del	sostre	urbanitzable	a	habitatge	protegit.
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Programa d’ascensors 
ADIGSA 1.096 708 1.163 2.083 4.564 3.029 2.043 2.358 4.163,8 4.278,6 1.756,5 1.132,0

Ajuts parc Generalitat 12.063 12.133 11.409 9.282 33.946 43.583 43.425 23.518 2.814,0 3.592,1 3.806,2 2.533,7

Total rehabilitació 41.126 40.411 43.881 37.525 90.250 108.885 114.142 72.332 2.194,5 2.694,4 2.601,2 1.927,6

Unitats: nombre d’habitatges, milers d’euros i import mitjà per habitatge.
(1) Inclou el Consorci d’Habitatge de Barcelona.
(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.

Pel que fa a les actuacions associades als plans de rehabilitació d’habitatges del parc privat, el nombre 
d’actuacions aprovades l’any 2010 per a la rehabilitació protegida d’habitatges ha estat de 27.721 i s’ha re-
duït el 13,4% respecte de l’any 2009; mentre que l’import associat de les subvencions ha estat de 46.785 
milers d’euros, amb una reducció del 31,9% respecte de l’any 2009.

La subvenció mitjana per habitatge associat al nou Pla de rehabilitació s’ha reduït dels 2.198,2 euros per 
habitatge del Pla del 2009 als 1.772,2,4 euros per habitatge l’any 2010.

A la taula següent es mostra l’evolució des de l’any 2007 de les actuacions aprovades de rehabilitació per 
províncies.

TAULA V-68. Rehabilitació protegida d’habitatges, actuacions aprovades. Catalunya, 2007-2010
 2007 2008 2009 2010
Barcelona 25.870 23.268 27.111 23.939

Girona 889 1.421 2.089 1.045

Lleida 895 1.006 1.365 1.394

Tarragona 1.100 1.058 1.448 1.343

Catalunya 28.754 26.753 32.013 27.721

Unitats: nombre d’habitatges.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

No es disposa de dades pel que fa al tipus d’obres dels ajuts de rehabilitació del Pla per al 2010.

El nombre de sol·licituds de tests de l’edifici ha estat de 27.545 i s’ha incrementat el 21,8% respecte de 
l’any 2009. La província amb més sol·licituds és Barcelona, amb 18.250; seguida a molta distància per 
Tarragona, amb 4.950 sol·licituds; Girona, amb 2.688 sol·licituds, i Lleida, amb 1.657 sol·licituds. Lleida 
és l’única província que redueix el nombre de sol·licituds respecte del 2009.

TAULA V-69. Sol·licituds de tests de l’edifici per províncies. Catalunya, 2007-2009
 2008 2009 2010
Barcelona 27.286 15.647 18.250

Girona 1.905 1.886 2.688

Lleida 1.724 1.738 1.657

Tarragona 3.081 3.336 4.950

CATALUNYA 33.996 22.607 27.545

Unitats: nombre d’habitatges.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana

El nombre de sol·licituds d’informes interns d’idoneïtat ha estat de 1.919 i s’ha incrementat el 34% respec-
te de l’any 2009. Barcelona és la província que acumula més sol·licituds, amb 819; seguida de Tarragona i 
Lleida, amb 400 i 394 sol·licituds, respectivament, i Girona, amb 306 sol·licituds.
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TAULA V-70. Sol·licituds d’informes interns d’idoneïtat per províncies. Catalunya, 2008-2010
 2008 2009 2010
Barcelona 365 531 819

Girona 117 249 306

Lleida 224 344 394

Tarragona 196 308 400

CATALUNYA 902 1.432 1.919

Unitats: nombre d’habitatges.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

4.3.4 • AJUTS D’ACCÉS A L’HABITATGE (LLOGUER)

Els ajuts per garantir l’accés o el manteniment de l’habitatge a les famílies amb risc d’exclusió social s’han ins-
trumentat fins l’any 2007, principalment, a través del sistema “Lloguer Just” d’ajuts al lloguer, regulats en l’ac-
tualitat pel Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. A aquests, cal afegir-hi 
a partir de l’any 2008 un nou sistema d’ajuts, finançats per l’Estat i gestionats per la Generalitat, que s’anomena 
renda bàsica d’emancipació (RBE), 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.237 

L’import total dels ajuts per a l’accés a l’habitatge (vegeu la taula V-71) ha estat de 169.585 milers d’euros 
i ha augmentat el 23,7% respecte de l’any 2009, principalment com a conseqüència de la figura dels ajuts 
associats a l’RBE, amb 91.337,4 milers d’euros. En segon lloc, hi ha hagut els ajuts al pagament del lloguer 
(“Lloguer Just”), amb 71.870,4 milers d’euros, i un increment també significatiu del 21,9% respecte del 
2009. A molta distància tenim els ajuts personalitzats a l’allotjament, amb 4.516,1 milers d’euros i un in-
crement del 125,8% respecte del 2009, i els ajuts als habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social, amb 1.860,8 
milers d’euros i un augment del 24,2% respecte del 2009. 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,238 la Generalitat va regular la figura de l’Avalloguer per donar cobertura als propieta-
ris d’habitatges que els posin en lloguer, davant el risc de possibles impagaments, i evitar alhora la pràctica 
d’exigència d’avals i garanties abusius als llogaters; així, s’han aprovat avals per a 26.100 habitatges, el 
59,4% més que el 2009, sense que tinguin associat cap compromís en termes de subvencions.

L’increment del valor de les subvencions aprovades en relació amb el pagament del lloguer ha anat associat 
a un increment general del nombre de famílies beneficiàries (ajuts) de les diferents figures existents. Si bé 
s’ha frenat l’augment de l’import mitjà del conjunt d’ajuts, que ha augmentat l’1,4%, i ha passat de 2.165 
euros per beneficiari l’any 2009 als 2.195 euros per beneficiari l’any 2010 (vegeu la taula V-71).

TAULA V-71. Ajuts per a l’accés a l’habitatge. Catalunya, 2007-2010
 Nombre de famílies (ajuts) Import total Import mitjà anual
 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Ajuts al pagament del lloguer 
(Lloguer Just)1 13.913 18.433 24.808 29.182 29.938 38.919 58.977,6 71.870,4 2.152 2.111 2.377 2.463

Ajuts personalitzats a 
l’allotjament2 840 1.133 1.164 2.534 1.239 1.784 1.999,9 4.516,1 1.475 1.575 1.718 1.782

Renda bàsica d’emancipació - 24.961 36.675 44.710 - 40.799 75.056,7 91.337,4 - 1.635 2.047 2.043

Ajuts Xarxa d’Inclusió Social 383 570 666 827 442 621 1.050,5 1.860,8 1.155 1.089 1.577 2.250

Habitatges amb Avalloguer - 1.630 16.372 26.100 - - - - - - - -

Total accés a l’habitatge3 15.136 45.097 63.313 77.253 31.619 82.122 137.085 169.585 2.089 1.821 2.165 2.195

Unitats: nombre d’ajuts, milers d’euros i 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 s’hi han sumat els habitatges d’Avallloguer.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

	 237	•	 BOE	núm.	267,	de	07.11.2007.
	 238	•	 DOGC	núm.	5090,	de	13.03.2008.
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Pel que fa a la figura del “Lloguer Just”, el nombre de famílies que han rebut l’ajut ha estat de 29.182 i ha 
augmentat el 17,6% respecte de l’any 2009. L’import mitjà anual de la subvenció ha estat de 2.463 euros, 
amb un increment del 3,6% respecte de l’any 2009.

4.4 • NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES

La normativa i les iniciatives públiques en matèria d’habitatge es destinen, fonamentalment, a facilitar l’ab-
sorció de l’excedent d’habitatges, a potenciar la generació d’ocupació, a fomentar el lloguer i la rehabilitació 
del parc d’habitatges existent i a impulsar el desenvolupament d’una economia sostenible.

Àmbit europeu

En aquest àmbit, s’ha aprovat una Directiva relativa a l’eficiència energètica dels edificis,239 la qual fo-
menta l’eficiència energètica amb l’objectiu d’assolir edificis de consum gairebé nul240 a partir del 2020. 
La Directiva estableix un marc general comú de càlcul de l’eficiència energètica dels edificis, a partir 
del qual els estats membres han d’establir la seva pròpia metodologia. També posa de manifest que, per 
determinar els requisits mínims d’eficiència energètica, cal tenir en compte les condicions climàtiques 
exteriors i les particularitats locals, així com les exigències ambientals interiors i la rendibilitat en termes 
cost-eficàcia.

Àmbit estatal

S’han aprovat dos reials decrets que modifiquen reials decrets aprovats amb anterioritat. En primer lloc, 
el Reial decret 1260/2010,241 pel qual es modifica el Reial decret 1472/2007,242 pel qual es regula la 
renda bàsica d’emancipació dels joves. La present modificació té com a objectiu principal agilitzar la 
tramitació comptable de les sol·licituds presentades pels joves, per tal de donar compliment als principis 
d’eficiència en l’assignació de la despesa pública i eficàcia en la gestió de les ajudes. En aquest sentit, 
el Reial decret regula mesures per evitar que, una vegada reconegut el dret a la prestació, l’incompliment 
dels requisits per ser-ne beneficiari pugui paralitzar indefinidament el procediment de gestió del paga-
ment i es bloquegi la capacitat de maniobra en la tramitació administrativa i comptable de les ajudes. 
Les mesures consisteixen a establir uns terminis per tal que els beneficiaris acreditin l’acompliment dels 
requisits per poder percebre la renda bàsica d’emancipació (sis mesos) o solucionin l’incompliment de 
requisits en cas que aquest es produeixi quan ja s’ha començat a cobrar l’ajuda (tres mesos). Mitjançant 
aquest Reial decret també es duen a terme una sèrie de modificacions destinades a precisar amb més 
claredat algunes actuacions de les persones beneficiàries per facilitar l’acompliment dels requisits exigits 
per rebre la renda d’emancipació.

En segon lloc, s’ha modificat el Reial decret pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-
2012,243 per tal d’adaptar-lo a les conseqüències provocades per la situació econòmica, les quals generen un 
gran esforç de contenció i més dificultat pel que fa al finançament hipotecari. El Reial decret de modificació 
es basa en dos eixos principals: el foment del mercat d’habitatges en règim d’arrendament i la promoció de 

	239	•	 DOUE	L153,	de	18.06.10.	Aquesta	Directiva	modifica	la	Directiva	d’eficiència	energètica	dels	edificis	2002/91/CE,	per	tal	de	
donar	compliment	al	Protocol	de	Kyoto	de	la	Convenció	marc	de	les	Nacions	Unides	sobre	el	canvi	climàtic,	així	com	el	seu	
compromís	a	llarg	termini	de	mantenir	l’augment	de	la	temperatura	global	per	sota	dels	2	graus	i	de	reduir,	de	cara	al	2020,	
les	emissions	totals	de	gasos	d’efecte	d’hivernacle	el	20%	com	a	mínim	en	relació	amb	els	nivells	de	1990,	i	el	30%	en	cas	
que	s’assoleixi	un	acord	internacional.

	240	•	 Segons	la	Directiva	(article	2),	s’entén	per	edifici de consum d’energia gairebé nul	un	edifici	amb	un	nivell	d’eficiència	ener-
gètica	molt	alt,	el	qual	es	determinarà	de	conformitat	amb	l’annex	1	de	la	mateixa	Directiva	(«Marc	general	comú	del	càlcul	
de	l’eficiència	energètica	dels	edificis»).

	241	•	 Reial	decret	1260/2010,	de	8	d’octubre,	pel	qual	es	modifica	el	Reial	decret	1472/2007,	de	2	de	novembre,	pel	qual	es	
regula	la	renda	bàsica	d’emancipació	dels	joves	(BOE	núm.	262,	de	29.10.2010).

	242	•	 BOE	núm.	267,	de	07.11.2007.
	243	•	 Reial	decret	1713/2010,	de	17	de	desembre,	pel	qual	es	modifica	el	Reial	decret	2066/2008,	de	12	de	desembre,	pel	qual	

es	regula	el	Pla	estatal	d’habitatge	i	rehabilitació	2009-2012	(BOE	núm.	307,	de	18.12.2010).
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la rehabilitació del parc residencial existent. Pel que fa a l’arrendament, el Reial decret delimita i especifica 
els aspectes relatius a l’habitatge protegit de lloguer amb opció de compra. També suprimeix l’ajuda esta-
tal directa a l’entrada i estableix com a novetat la possibilitat d’ampliar el període en què l’adquirent d’un 
habitatge protegit pot gaudir de l’ajuda per pagar el préstec convingut (el període passa de 10 a 15 anys). 
Endemés, regula per primera vegada l’adquisició del dret de superfície dels habitatges protegits per a la 
venda, la qual cosa facilita l’adquisició temporal dels habitatges a un preu més reduït del normal. Finalment, 
suprimeix les subvencions estatals per a la urbanització de sòl edificable destinat de manera especial a ha-
bitatges protegits, atès que els excedents de sòl edificable i reduccions del seu preu mitjà permeten que es 
deixin de considerar com a prioritàries aquest tipus d’ajudes. 

Les iniciatives públiques en l’àmbit estatal estan relacionades amb la normativa mencionada anteriorment. 
Així doncs, el Consell de Ministres244 ha rebut un informe de la ministra d’Habitatge sobre la renda bàsica 
d’emancipació dels joves, en el qual es fa referència al seu funcionament, als requisits que han de reunir els 
joves per percebre l’ajuda i a les millores que s’han introduït en la seva gestió. En aquest sentit, es fa una al-
lusió al Reial decret 1260/2010, mencionat anteriorment, a la modificació dels convenis amb les entitats de 
crèdit per agilitzar la transmissió d’informació i al reforçament de mitjans personals i tecnològics. Pel que fa 
als últims, cal destacar que enguany s’han creat dos sistemes nous amb la finalitat de facilitar la informació 
per a les persones beneficiàries de la renda bàsica d’emancipació. En primer lloc, el Portal d’informació al 
beneficiari de la renda,245 una eina informàtica que permet als joves que ja tinguin reconegut el dret a cobrar 
l’ajuda consultar en línia i des de qualsevol ordinador l’estat del seu expedient i conèixer quin procediment 
han de seguir per solucionar qualsevol incidència. En segon lloc, el Ministeri d’Habitatge ha posat en marxa 
un programa integral de comunicació directa a través de missatges de mòbil i ha augmentat la informació 
disponible sobre la renda bàsica al web.246

Atès l’ampli parc residencial existent i la importància de la seva rehabilitació, el Consell de Ministres247 
ha aprovat un acord pel qual s’encomana al Ministeri d’Habitatge l’impuls d’una Plataforma social per 
al foment de la rehabilitació, l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels edificis i habitatges. Aquesta 
plataforma es constitueix el 7 de juliol i la seva activitat està basada en la col·laboració entre les adminis-
tracions i el sector privat per a la creació d’una xarxa d’oficines tècniques d’ajuda als ciutadans. La funció 
d’aquestes oficines és donar assistència en la definició d’obres a realitzar i en el seguiment i control de 
les feines de rehabilitació dels edificis i habitatges. Entre els compromisos adquirits pels membres de la 
Plataforma, en destaquen l’abonament de les subvencions establertes en els programes de rehabilitació en 
el termini màxim de dos mesos des de l’acabament de les obres, la creació de registres voluntaris d’empre-
ses homologades per a la realització d’obres de rehabilitació, l’impuls de la concessió de llicències d’obra 
menor en el termini d’un mes i la concessió de llicències a través de l’ús de mitjans telemàtics. Endemés, 
es preveu la creació d’un portal web específic que contingui la informació de les ajudes públiques a cada  
comunitat autònoma; els agents, empreses homologades i entitats que s’adhereixin a la Plataforma; els com-
promisos adquirits; la situació de les oficines tècniques de rehabilitació, i la informació que els fabricants de 
materials puguin facilitar per a la realització de les obres i la formació dels agents, els tècnics i les empreses 
que col·laboren en els processos de rehabilitació.

Finalment, el Consell de Ministres248 ha rebut un informe de la ministra d’Habitatge sobre la situació de 
l’habitatge a Espanya en el qual es descriu l’evolució del sector de l’habitatge en els darrers anys i les me-
sures adoptades pel Govern. L’informe posa de manifest que l’any 2010 ha culminat, en part, l’ajustament 
que ha sofert el sector entre els anys 2007 i 2009 i que aquest ha entrat en una fase de més estabilitat. No 
obstant això, també constata que la mateixa evolució del sector ha generat una gran quantitat d’habitatges 
sense vendre. Pel que fa a les mesures adoptades pel Govern, es fa referència al Pla estatal d’habitatge i 
rehabilitació 2009-2012 i a les mesures d’impuls al mercat de lloguer.

	 244	•	 Consell	de	Ministres	de	12.03.2010.
	 245	•	 http://rbe.vivienda.es
	 246	•	 www.alquilerjoven.es
	 247	•	 Consell	de	Ministres	de	23.04.2010.
	 248	•	 Consell	de	Ministres	de	23.04.2010.
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Àmbit autonòmic

Enguany s’han aprovat quatre normes que despleguen reglamentàriament la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge,249 tres de les quals han estat dictaminades pel CTESC.

En primer lloc, el Decret pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge,250 
com a òrgan consultiu de caràcter tècnic amb funcions d’assessorament i proposta a l’Administració de la 
Generalitat en les matèries de qualitat del parc immobiliari i dels requisits exigibles als habitatges. El Con-
sell respon a les exigències del Pacte nacional per a l’habitatge i de la Llei del dret a l’habitatge, la qual dis-
posa que la qualitat, la sostenibilitat i la innovació de l’habitatge formen part del conjunt de característiques 
i prestacions que un habitatge ha de tenir per complir eficientment la seva funció social.

En segon lloc, s’ha aprovat el Decret de regulació dels habitatges d’ús turístic,251 el qual ha estat objecte 
de dictamen per part del CTESC. Aquest Decret desenvolupa una figura jurídica de nova creació,252 sorgida 
arran de l’entrada en vigor de la Llei del dret a l’habitatge. Segons el Decret, s’entén per habitatge d’ús tu-
rístic aquell l’ús del qual els propietaris, amb l’autorització de l’Administració competent, cedeixen a tercers 
en condicions d’immediata disponibilitat per a una estada de temporada (període de temps continu igual o 
inferior a tres mesos), mitjançant una contraprestació econòmica. Una de les principals novetats del Decret 
és que els habitatges requeriran llicència d’activitat municipal, el procediment d’atorgament de la qual hau-
rà de ser regulat pels ajuntaments. La norma també incrementa les garanties per a l’usuari, el propietari, els 
veïns i els municipis i permet un control més elevat per part de l’Administració.

Dictamen 27/2010, sobre el Projecte de decret de regulació dels habitatges d’ús turístic

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
31 de maig de 2010.

El Dictamen conté sis observacions generals i onze a l’articulat. 

El CTESC considera convenient regular els habitatges d’ús turístic a través d’una norma específica i considera 
que el Projecte de decret pot fomentar la transparència del sector, clarificar l’activitat dels intermediaris dels 
habitatges d’ús turístic i donar garanties als veïns, i pot ser útil per ordenar els usos dels habitatges turístics 
i evitar-ne una explotació il·legal.

En el Dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret hauria de desenvolupar amb més detall les exi-
gències tècniques i formals mínimes dels habitatges que es destinen a ús turístic, així com les exigències del 
servei que presten els operadors, de manera que aquestes siguin homogènies a tot el territori català.

El CTESC recomana al Govern la inclusió en el Projecte de decret d’un o més articles que defineixin el model 
contractual per als habitatges d’us turístic, així com la normativa que els regula, i els drets i deures de propi-
etaris i usuaris.

La norma aprovada incorpora el 55,6% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

En tercer lloc, el Decret sobre la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges,253 el qual també ha estat dicta-
minat pel CTESC. Aquest Decret regula un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges 
que hauran de passar obligatòriament tots els edificis plurifamiliars que tinguin més de quaranta-cinc anys 
d’antiguitat,254 amb l’objectiu d’evitar situacions de risc. En aquesta línia, el Decret regula la inspecció 
tècnica dels edificis d’habitatges (duta a terme per personal tècnic amb titulació d’arquitecte, aparellador, 

	249	•	 Llei	18/2007,	de	28	de	desembre,	del	dret	a	l’habitatge	(DOGC	núm.	5044,	de	09.01.2008).
	250	•	 Decret	41/2010,	de	23	de	març,	pel	qual	es	crea	el	Consell	de	Qualitat,	Sostenibilitat	i	Innovació	de	l’Habitatge	(DOGC	núm.	

5595,	de	25.03.2010).
	251	•	 DOGC	núm.	5755,	de	15.11.2010.
	252	•	 Fins	a	 l’aprovació	d’aquest	Decret,	el	concepte	d’habitatge d’ús turístic estava	englobat	dins	de	 la	denominació	genèrica	

d’apartament turístic.
	253	•	 Decret	187/2010,	de	23	de	novembre,	sobre	la	inspecció	tècnica	dels	edificis	d’habitatges	(DOGC	núm.	5764,	de	26.11.2010).
	254	•	 Sens	perjudici	que	els	programes	o	ordenances	locals	puguin	contenir	previsions	més	àmplies	i	exigents.
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arquitecte tècnic o enginyer d’edificació), a partir de la qual es genera un informe tècnic que descriu les 
característiques generals de l’edifici, les possibles deficiències detectades en els seus elements comuns, 
la seva quantificació i els terminis per esmenar-les, i, finalment, fa una qualificació sobre l’estat general de 
l’edifici (molt greu, amb deficiències greus, amb deficiències lleus o sense deficiències). A partir de l’infor-
me tècnic, l’Administració competent emet un certificat d’aptitud, en virtut del qual es qualifica la idoneïtat 
de l’edifici per a l’ús de l’habitatge. Aquest certificat té una vigència de deu anys, transcorreguts els quals 
caldrà renovar-lo mitjançant el mateix procediment. 

Dictamen 32/2010, sobre el Projecte de decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, el certificat 
d’aptitud i el programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
19 de juliol de 2010.

El Dictamen conté tres observacions generals i dotze a l’articulat.

El Decret objecte de dictamen, que dóna compliment a la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, regula la 
inspecció tècnica dels edificis d’habitatges i aprova el programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la 
Generalitat. El CTESC considera convenient que s’hagi establert un sistema periòdic d’inspecció tècnica dels 
edificis d’habitatges perquè contribuirà a millorar les condicions del parc d’habitatges, que és un dels reptes 
principals del Pacte nacional de l’habitatge.

El CTESC considera que no es justifica ni en la norma ni en la memòria econòmica el fet que la inspecció 
tècnica s’estableixi únicament per als edificis d’habitatges plurifamiliars i no per als unifamiliars, tot i que es 
deixa la potestat als ajuntaments d’ampliar els requeriments establerts en la norma.

El Projecte de decret regula que els plans d’habitatge han d’establir un sistema d’ajuts per a l’elaboració dels 
informes tècnics obligatoris. El CTESC considera que aquest sistema d’ajuts econòmics s’ha d’articular en 
paral·lel a la tramitació d’aquest Projecte de decret i que hauria d’entrar en vigor en la mateixa data que el 
Projecte de decret.

La norma aprovada incorpora el 50% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

Finalment, s’ha aprovat el Decret255 pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobi-
liari i es crea el Registre d’agents immobiliaris de Catalunya, el qual també ha estat dictaminat pel CTESC. 
Aquest Decret té com a objectiu introduir criteris de transparència en el mercat immobiliari i garantir la 
protecció als consumidors. En aquest sentit, regula els requisits, les garanties i les assegurances obligatòries 
de què han de disposar els agents immobiliaris i, d’altra banda, crea el Registre d’agents immobiliaris, el 
qual és públic, té naturalesa administrativa i és de caràcter obligatori.

Dictamen 1/2009, sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre d’homologació d’agents immobiliaris, 
es regulen els requisits de capacitació professional d’aquests i es determinen les modalitats i els imports de les 
garanties i assegurances sobre l’activitat dels agents

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
2 de febrer de 2009.

El Dictamen conté quatre observacions generals i vuit a l’articulat.

El CTESC valora positivament que es protegeixi les persones consumidores i usuàries de serveis en les ope-
racions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles, i que es millori la transparència i la 
professionalitat del sector de mediació, d’assessorament i de gestió en transaccions immobiliàries.

	 255	•	 Decret	12/2010,	de	2	de	febrer,	pel	qual	es	regulen	els	requisits	per	exercir	l’activitat	d’agent	immobiliari	i	es	crea	el	Registre	
d’agents	immobiliaris	de	Catalunya	(DOGC	núm.	5563,	de	09.02.2010).
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En el Dictamen es posa de manifest que la capacitació professional per a l’exercici de l’activitat d’agent 
immobiliari s’hauria de dur a terme mitjançant el sistema d’acreditació de competències i recomana que 
es tinguin en compte els criteris que l’Institut Català de Qualificacions Professionals pugui desenvolupar en 
aquest àmbit.

El CTESC considera que, en el cas dels agents immobiliaris que ja desenvolupaven aquesta activitat abans de 
l’entrada en vigor del present Decret, és excessiu el termini d’un any per efectuar la sol·licitud d’inscripció al 
Registre i recomana una revisió a la baixa del termini. 

Pel que fa a la declaració responsable recollida en l’annex 4, el CTESC considera que s’hauria de suprimir el 
punt referent a la declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que s’hau-
ria d’afegir un punt que fes referència a les dades identificatives de l’assegurança regulada en el capítol III.

La norma aprovada incorpora el 85,7% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

En l’àmbit català, també s’ha aprovat el Decret del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012,256 dictaminat 
pel CTESC. Aquest Decret ofereix una visió integrada de totes les normes en matèria d’habitatge, amb les 
noves propostes que emanen del Pla estatal i de les noves realitats actuals. En aquest sentit, el Decret dóna 
una rellevància especial al lloguer amb opció de compra. A més, el Pla regula noves maneres d’accedir a 
l’habitatge mitjançant fórmules com ara la copropietat, la cessió d’ús i la regulació dels allotjaments col-
lectius protegits. Pel que fa a la rehabilitació, el Pla protegeix diverses tipologies d’obres amb l’atorgament 
de subvencions i l’accés a préstecs protegits en el cas de la rehabilitació general d’edificis d’ús residencial 
i la d’habitatges. En relació amb els programes socials, el Pla estableix prestacions econòmiques amb ca-
ràcter permanent, amb convocatòria anual, i prestacions puntuals per atendre situacions d’urgència per al 
pagament de lloguers o quotes hipotecàries. També regula el sistema de la xarxa de mediació, a través de 
les borses de lloguer social i el procediment d’assignació dels habitatges a les borses. Per tal d’assegurar 
la rendibilització dels parcs de lloguer, el Decret estableix un programa per a la rendibilització del parc de 
lloguer públic que consisteix a garantir un sistema d’ajuts. També estableix un programa de rendibilització 
del parc de lloguer privat. A l’últim, el Decret substitueix l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 
(IPREM) per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) com a indicador d’ingressos familiars 
i simplifica la durada del règim jurídic dels habitatges qualificats amb protecció social adequant-lo a la Llei 
del dret a l’habitatge. El Pla també regula mesures per fer front a les dificultats financeres que pateix el 
sector de l’habitatge, com ara la garantia d’adquisició per part de la Generalitat d’habitatges de lloguer i de 
lloguer amb opció de compra que no es puguin vendre transcorreguts els períodes màxims de vinculació al 
lloguer, o la garantia de recompra quan hi hagi impossibilitat de fer front al préstec.

Dictamen 27/2009, sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del Ple 
del dia 16 de novembre de 2009.

El Dictamen conté deu observacions generals i vint-i-vuit a l’articulat.

El CTESC valora positivament que el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 reculli en 
un text únic gran part de la normativa desplegada en matèria d’habitatge en els darrers anys, cosa que facilita 
el coneixement dels administrats dels diferents ajuts i les polítiques desplegades pel Govern de la Generalitat 
en matèria d’habitatge.

També es valoren positivament les novetats introduïdes en aquesta norma, especialment, les mesures encami-
nades a convertir habitatges lliures nous en habitatges protegits, el sistema d’ajuts establerts, els programes 
de rehabilitació d’edificis i d’habitatges en àmbits especialment degradats i els programes socials d’habitatge. 
D’altra banda, es considera adequada i útil la nova tipologia d’habitatge protegit de lloguer amb opció de 
compra.

	256	•	 Decret	13/2010,	de	2	de	febrer,	del	Pla	per	al	dret	a	l’habitatge	del	2009-2012	(DOGC	núm.	5565,	d’11.02.2010).
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El CTESC dóna suport a la utilització de l’índex de renda de suficiència de Catalunya (l’IRSC) en comptes 
de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), atès que l’IRSC va ser creat específicament per 
poder preveure les diferències existents entre el nivell de vida a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol. Es 
considera que l’aplicació de l’IRSC s’hauria de fer directament en aquelles polítiques i ajuts que depenen de 
la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, i en aquest casos, es proposa que es modifiquin els valors de 
referència. També es proposa que s’adjunti com a annex a la norma un quadre d’equivalències IPREM-IRSC 
i que s’actualitzi periòdicament.

Amb relació als habitatges amb protecció oficial, pel que fa als preus màxims de venda, el CTESC considera 
que a la zona A s’hauria d’arribar fins al percentatge màxim (1,60, en lloc de 1,50 del darrer coeficient). Es 
proposa que es revisin els percentatges de descompte referits a les rendes percebudes durant el període de 
lloguer, per tal de poder garantir la viabilitat econòmica de les promocions. D’altra banda, no es troba justificat 
l’increment de preus màxims proposat per als habitatges amb protecció oficial de preu concertat i demana que 
es mantinguin els preus establerts actualment.

Pel que fa als habitatges amb protecció oficial de venda amb dret de superfície, el CTESC considera que s’hau-
ria d’establir un preu màxim de venda inferior al de les promocions de compravenda en la qual el comprador 
adquireix el sòl.

Quant als habitatges amb protecció oficial en copropietat, el CTESC considera excessiu que si un copropietari 
no pot satisfer la compra de la part corresponent al sòl, l’Administració o el promotor obtinguin la plena pro-
pietat de l’habitatge. Es proposa establir fórmules d’ajuts o préstecs que permetin l’adquisició final de la part 
del sòl, o bé fórmules perquè sigui l’Administració o el promotor qui l’adquireixi.

Es considera restrictiva la limitació de l’edificació dels allotjaments col·lectius en sòl qualificat d’equipa-
ments, per la qual cosa se sol·licita que aquesta tipologia es pogués fer en qualsevol sòl, llevat del que tingui 
el caire de residencial.

El CTESC considera que, en cas que les obres de rehabilitació les promogui una comunitat de propietaris dels 
quals menys del 70% utilitzen els habitatges com a residència habitual i permanent, el reconeixement de la 
subvenció s’hauria de fer tant per aquests com per aquells propietaris que tenen l’habitatge llogat.

El CTESC considera que el programa de rendibilització del parc de lloguer privat s’hauria d’ampliar a contrac-
tes posteriors a l’any 1985 que tinguin situacions anàlogues als contractes anteriors a aquesta data.

El CTESC considera, d’una banda, que la Generalitat hauria d’assumir els costos de realització dels tests de 
l’edifici (TEDI), tal com ho ha fet fins ara i, de l’altra, considera positiu que s’admetin altres informes pericials.

Pel que fa al funcionament de les borses de mediació per al lloguer social, es considera convenient establir un 
registre informàtic unificat de les diferents borses d’habitatge adscrites.

També es recomana al Govern establir un acord amb les entitats financeres per tal que, per evitar l’exclusió 
residencial de les llars, en el cas que no puguin fer front al pagament de les quotes d’amortització de la hipo-
teca, aquesta es pugui convertir en lloguer protegit.

La norma aprovada incorpora el 44,6% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

Finalment, cal destacar l’aprovació del Decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,257 
dictaminat pel CTESC. El Text refós incorpora les modificacions que s’han produït a causa de l’aprovació de 
diverses lleis que s’han anat succeint amb posterioritat al Decret legislatiu 1/2005.258 D’altra banda, també 
incorpora alguns ajustaments al text articulat per tal de millorar la comprensió i la sistemàtica de la Llei i 
garantir-ne la coherència.

	 257	•	 Decret	legislatiu	1/2010,	de	3	d’agost,	pel	qual	s’aprova	el	Text	refós	de	la	Llei	d’urbanisme	(DOGC	núm.	5686,	de	05.08.2010).
	 258	•	 Decret	 legislatiu	 1/2005,	 de	 26	 de	 juliol,	 pel	 qual	 s’aprova	 el	 Text	 refós	 de	 la	 Llei	 d’urbanisme	 (DOGC	 núm.	 4436,	 de	

28.07.2005).
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Dictamen 24/2010, sobre el Decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 17 
de maig de 2010.

El Dictamen conté dues observacions generals i tres a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme dóna compliment a la disposició final segona de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, en què s’au-
toritza el Govern perquè, en el termini de vuit mesos des de la seva entrada en vigor, refongui en el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, les modificacions introduïdes per la Llei 
2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; pel Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, 
de mesures urgents en matèria urbanística, i l’esmentada Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives.

El CTESC considera que la refosa s’ha fet de forma adequada seguint els criteris necessaris per a la regularització, 
l’aclariment i l’harmonització de les disposicions esmentades, sense variar els preceptes normatius.

No obstant aquesta constatació, el CTESC ha considerat oportú recomanar que, per evitar confusions, la remissió 
a la normativa que regula l’avaluació ambiental dels plans s’incorpori directament als articles 83 i 85 de la norma 
per evitar remissions reiterades i recíproques a la disposició addicional setena.

El CTESC també recomana que, en relació amb l’incís “com també en aquells altres supòsits que preveu aquesta 
legislació” de la disposició addicional 14a.3, s’aclareixi en quins supòsits serà d’aplicació la legislació sobre con-
tractes del sector públic.

La norma aprovada no incorpora cap de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

5 • PROTECCIÓ SOCIAL, SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

5.1 • CONTEXT

La crisi econòmica internacional està tenint unes conseqüències negatives en termes de vulnerabilitat so-
cial, que es manifesten amb una intensitat especial a Catalunya a causa dels efectes negatius que la crisi 
ha tingut sobre el mercat de treball: les taxes d’atur elevades han suposat un increment de les situacions 
de necessitat social, que ha derivat en un augment de la demanda de protecció i atenció social. Aquesta 
conjuntura ha portat al Govern de l’Estat a l’aprovació del Pla extraordinari de foment de la inclusió social 
i de lluita contra la pobresa 2010, que reforça les mesures del Pla nacional d’acció per a la inclusió social 
2008-2010, per tal de donar resposta a l’increment de la demanda d’ajudes econòmiques i socials. El 
Pla extraordinari se centra en el reforç de l’atenció directa a la ciutadania en risc d’exclusió a través dels 
ajuntaments i les organitzacions no governamentals. Així mateix, com ja es va comentar en l’anterior edició 
d’aquesta Memòria, la Generalitat de Catalunya ha aprovat una sèrie de mesures per facilitar l’accés a la 
renda mínima d’inserció davant l’augment de les necessitats socials a Catalunya.  

La situació descrita està posant a prova els sistemes de protecció social i les polítiques socials en un context 
social i econòmic diferent del moment en què aquests sistemes foren concebuts. La crisi pot repercutir sobre 
els sistemes de pensions i agreujar les conseqüències que té l’envelliment demogràfic en relació amb la seva 
sostenibilitat. Així mateix, els canvis socioeconòmics, com ara l’evolució de l’estructura de la família i de les 
llars, també poden augmentar la demanda de protecció social. En aquest sentit, cal fer referència a alguns 
mecanismes sorgits per donar resposta a noves necessitats socials, com ara les derivades de la conciliació 
de la vida laboral i familiar. 
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Les taxes d’atur elevades que afecten Catalunya i el conjunt de l’Estat suposen un risc per al sistema de 
pensions, atès que la centralitat del treball es troba en els fonaments del sistema. Actualment està en seu 
parlamentària la reforma de les pensions,259 que planteja, entre les seves mesures principals, el retard de 
l’edat de jubilació i l’augment del període de còmput de la pensió. No obstant això, el factor fonamental per 
garantir la viabilitat del sistema de pensions és la creació d’ocupació, i més quan unes pensions adequades 
depenen cada vegada més de trajectòries laborals més completes i de més durada. Per això, la Comissió 
Europea recomana que, a més de les reformes de les pensions que estan duent a terme la majoria dels estats 
membres, són necessàries més mesures per millorar el rendiment del mercat de treball i diversificar les fonts 
d’ingressos per a la jubilació.

Els serveis socials, ara amb vocació d’universalitat en l’accés a les seves prestacions, s’enfronten a nous rep-
tes derivats, d’una banda, del mateix creixement del sector fruit de l’aprovació de diverses lleis que generen 
nous drets, com ara l’atenció de les situacions de dependència o les prestacions socials de caràcter econò-
mic a Catalunya. De l’altra, el creixement i el procés de transformació de la demanda260 també suposen un 
repte per als serveis socials. Tot plegat en un context de contenció de la despesa que fa essencial l’increment 
de l’eficiència dels serveis socials. En aquest sentit, s’han de fer esforços en l’organització i el finançament 
d’uns serveis socials accessibles, assequibles i de qualitat. 

Aquest escenari d’augment de la demanda, juntament amb la contenció de la despesa, es posa de manifest 
especialment en el cas de la dependència, principalment per les expectatives que el reconeixement d’aquest 
dret havia generat en la ciutadania, atès que suposava un canvi de model en la protecció d’un risc que impli-
cava una important càrrega per a les famílies i, en concret, per a les dones. No obstant això, les restriccions 
pressupostàries i una oferta encara limitada en el marc de la Xarxa de Serveis Socials han derivat en el fet 
que el sistema d’atenció a la dependència a Catalunya es continuï recolzant en l’entorn privat mitjançant la 
prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar. 

En qualsevol cas, la Comissió Europea261 destaca el paper d’estabilitzadors automàtics dels sistemes de 
protecció social, gràcies als quals s’ha atenuat l’impacte social de la crisi. Es posa de manifest que, mal-
grat que diversos estats membres han prolongat la duració de les prestacions i han suavitzat les normes per 
acollir-s’hi (és el cas de la prestació per desocupació a l’Estat espanyol i de la renda mínima d’inserció a 
escala autonòmica), la pressió sobre els “sistemes d’últim recurs” ha començat a accentuar-se. Per això, se 
subratlla la necessitat de preveure estratègies globals basades en els principis de la inclusió activa. 

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE)262 també recomana centrar-se en els vincles entre ocupació 
i inclusió i, en aquest sentit, considera que és necessari posar una atenció especial en les persones més 
allunyades del mercat de treball, en particular, mitjançant l’aplicació dels principis sobre la inclusió activa. 
Es posa de manifest que, fins i tot abans de la crisi, les persones més allunyades del mercat de treball, 
com ara les que tenen una qualificació més baixa, les persones amb discapacitat i les persones immigrades, 
tenien un accés limitat a la formació i a altres serveis de capacitació. En concret, l’Estratègia europea sobre 
discapacitat 2010-2020 preveu accions específiques en l’àmbit de la participació de les persones amb dis-
capacitat en el mercat de treball i en la promoció de la seva educació i aprenentatge permanent.  

L’any 2010 finalitzen deu anys de l’Estratègia de Lisboa i l’avaluació de la seva dimensió social ha posat 
de manifest els problemes que han quedat pendents de resoldre i que es poden agreujar encara més com 
a conseqüència de la crisi. En concret, la Comissió Europea recomana prevenir i abordar la pobresa infantil 
per preparar Europa per al futur. Espanya és un dels països de la UE amb una de les taxes de risc de pobresa 
infantil més elevades i a Catalunya s’observa un increment del risc de pobresa infantil al llarg dels darrers 
anys. La situació actual del mercat de treball fa preveure que aquesta situació es pot agreujar, atès que la 
relació dels pares amb el mercat de treball és un factor estretament relacionat amb la pobresa infantil.

	 259	•	 El	Consell	de	Ministres	de	25	de	març	de	2010	va	aprovar	la	remissió	a	les	Corts	Generals	del	Projecte	de	llei	sobre	adequa-
ció,	adaptació	i	modernització	del	sistema	de	Seguretat	Social.	

	 260	•	 El	Pla	estratègic	de	serveis	socials	de	Catalunya	2010-2013	posa	de	manifest	que	les	transformacions	socials	que	han	tingut	
lloc	en	les	darreres	dècades	a	Catalunya	han	incidit	en	les	necessitats	socials	de	la	població	i,	en	conseqüència,	en	les	ne-
cessitats	que	han	de	ser	ateses	pels	serveis	socials.	

	 261	•	 Comissió	Europea,	Informe	conjunt	sobre	protecció	i	inclusió	social	2010,	COM	(2010)	25	final.	
	 262	•	 Dictamen	del	CESE	sobre	el	tema	“Inclusió	social”	(DOUE	C128/10,	de	18.05.2010).
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L’any 2010 ha estat l’Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, a partir del qual es referma 
el compromís de dur a terme avenços decisius en l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social. En aquest 
sentit, l’Estratègia Europa 2020263 estableix com a objectiu específic la reducció de la població que viu per 
sota del llindar de la pobresa a Europa el 25%, és a dir, en 20 milions de persones. Per aconseguir-ho es crea 
la Plataforma europea contra la pobresa i l’exclusió social,264 que té com a objectiu augmentar la consciència 
i el reconeixement dels drets fonamentals de les persones que pateixen pobresa i exclusió social.

La Plataforma proposa una sèrie de tasques a desenvolupar per la Comissió Europea i els estats membres. 
Les tasques de la Comissió són: transformar el Mètode Obert de Coordinació (MOC) sobre exclusió social i 
protecció social en una plataforma de cooperació, avaluació i intercanvi de bones pràctiques; aplicar pro-
grames de promoció de la innovació social per a les persones més vulnerables, en particular en l’àmbit de 
l’educació i l’ocupació; i avaluar l’adequació i viabilitat dels sistemes de protecció social i de pensions. Les 
tasques dels estats membres són: promoure la responsabilitat col·lectiva i individual en la lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social; definir i aplicar mesures adaptades a les circumstàncies específiques de grups 
que presenten riscos, i desplegar completament els seus sistemes de seguretat social i de pensions.

Es pot concloure que, juntament amb una demanda creixent quant als sistemes de protecció social, es 
planteja la necessitat de contenció de la despesa pública. Aquesta situació exigeix millorar la qualitat de 
la intervenció i, en alguns casos, establir prioritats clares. Això significa una inclusió social i una protecció 
social més eficaces i eficients, d’acord amb els principis d’accés per a tothom, adequació i sostenibilitat. 

La crisi ha posat en relleu el valor afegit de la coordinació política a través del Mètode Obert de Coordinació. 
L’Estratègia Europa 2020 enceta una nova etapa en la qual serà necessari continuar amb l’avaluació siste-
màtica dels avenços en l’àmbit social per tal de poder dissenyar polítiques socials eficients i eficaces, i poder 
avançar en el compromís de l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social que la UE va contraure fa deu anys.

5.2 • PRESTACIONS ECONÒMIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Les prestacions del sistema de protecció social són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Se-
guretat Social amb la finalitat de preveure, reparar o superar determinades situacions que generen un estat 
de necessitat, que originen una pèrdua d’ingressos o un excés de despesa en les persones que les pateixen. 
La majoria d’aquestes prestacions són econòmiques. En aquest epígraf s’analitzen les pensions contributi-
ves, les no contributives, així com altres prestacions d’àmbit estatal i autonòmic. 

La Comissió Europea265 destaca el paper d’estabilitzadors automàtics dels sistemes de protecció social, gràci-
es als quals s’ha atenuat l’impacte econòmic i social de la crisi. En qualsevol cas, la crisi i les perspectives de 
creixement més baix poden repercutir sobre els sistemes de pensions i agreujar les conseqüències de l’enve-
lliment demogràfic en relació amb la sostenibilitat dels sistemes de pensions. Atès que les pensions depenen 
cada vegada més de cotitzacions proporcionals als ingressos al llarg de la vida, l’adequació de les pensions 
dependrà de la capacitat dels mercats de treball per donar l’oportunitat de fer carreres contributives més com-
pletes i de durada més elevada. Aquesta tendència tindrà una repercussió especialment important per a les 
dones. En aquest sentit, la Comissió posa de manifest que, a més de les reformes dels sistemes de pensions 
adoptades per la majoria dels estats membres, la garantia d’unes pensions sostenibles i adequades requereix 
mesures per millorar el rendiment del mercat de treball i diversificar les fonts d’ingressos per a la jubilació. 

Quant a les repercussions de la crisi sobre els pensionistes, la Comissió subratlla que s’han vist relativament 
poc afectats fins ara, atès que els seus ingressos estables, el nivell baix d’inflació i la millora de les pensions 
mínimes266 en els darrers anys han servit d’amortidors. No obstant això, atès que els sistemes de pensions i 

	263	•	 Comunicació	de	la	Comissió	Europea,	«Europa	2020.	Una	estratègia	per	a	un	creixement	intel·ligent,	sostenible	i	integrador». 
COM	(2010)	2020	final.

	264	•	 Comunicació	de	la	Comissió	Europea,	«La	Plataforma	europea	contra	la	pobresa	i	l’exclusió	social:	un	marc	europeu	per	a	la	
cohesió	social	i	territorial». COM	(2010)	758	final.

	265	•	 Comissió	Europea,	Informe	conjunt	sobre	protecció	i	inclusió	social	2010,	COM	(2010)	25	final.	
	266	•	 El	Govern	espanyol	ha	dut	a	 terme	una	política	consistent	a	augmentar	anualment	 les	pensions	mínimes	per	sobre	de	 la	

revaloració	general.	
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el seu context econòmic experimenten canvis, les repercussions de la crisi a llarg termini podrien ser bastant 
més greus per als futurs pensionistes si no s’aborden adequadament. 

A principis de l’any 2010, el Govern de l’Estat presenta el document sobre la revisió del Pacte de Toledo, 
en el qual, entre altres mesures, es recomana l’augment de l’edat legal de jubilació. El dia 2 de febrer de 
2011 se subscriu l’Acord entre el Govern i els agents socials, que segueix les recomanacions del Pacte de 
Toledo. Finalment, el 25 de març de 2011 el Consell de Ministres aprova el Projecte de llei sobre adequació, 
adaptació i modernització del sistema de la Seguretat Social, que inclou mesures en relació amb el retard 
de l’edat de jubilació i l’increment del període de càlcul de la pensió, entre d’altres. Actualment, la reforma 
es troba en fase parlamentària.267

5.2.1 • EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS A CATALUNYA

Les pensions de la Seguretat Social poden ser de caràcter contributiu o no contributiu. Tenen dret a percebre 
les pensions contributives aquelles persones que hagin cotitzat a la Seguretat Social al llarg de la seva vida 
laboral. D’altra banda, les pensions no contributives garanteixen la protecció a aquelles persones que no po-
den accedir al nivell contributiu i no tenen mitjans econòmics suficients. Són pensions contributives les de 
jubilació, viduïtat, incapacitat, orfenesa i en favor de familiars. Les pensions no contributives poden ser de 
jubilació i invalidesa. Com en els anys anteriors, les pensions de jubilació en la seva modalitat contributiva 
són les més nombroses.

L’any 2010 hi ha un total d’1.622.657 pensions a Catalunya, l’1,6% més que l’any anterior. El 96,6% 
d’aquestes pensions són contributives (1.566.734) i el 3,4% són no contributives (55.923). Les pensions 
contributives s’han incrementat l’1,7% en termes interanuals, mentre que les pensions no contributives han 
disminuït l’1,2%, en línia amb l’evolució dels últims anys. 

Al gràfic següent es mostra l’evolució de les pensions a Catalunya al llarg dels darrers cinc anys (del 2006 al 
2010). S’observa que les pensions contributives creixen progressivament al llarg d’aquest període, mentre 
que les no contributives tenen una evolució inversa durant aquests cinc anys. 

GRÀFIC V-34. Evolució de les pensions. Catalunya, 2006-2010

Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2006).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

5.2.2 • PENSIONS CONTRIBUTIVES

Les pensions contributives són prestacions econòmiques de durada indefinida, que poden ser de jubilació, 
incapacitat permanent i mort i supervivència, i que les percep la persona beneficiària si compleix els requi-
sits exigits. En data 31 de desembre de 2010 hi ha 1.566.734 pensions contributives a Catalunya, fet que 
suposa un increment de l’1,7% respecte de l’any anterior. El 20,8% de la població catalana ha rebut alguna 
d’aquestes prestacions.268 

	 267	•	 Vegeu	més	informació	al	full	d’indicadors	socioeconòmics	i	laborals	del	CTESC,	núm.	49,	La reforma del sistema de pensions: 
nova regulació de la jubilació	(http://www.ctesc.cat/doc/doc_29771000_1.pdf).

	 268	•	 D’acord	amb	les	dades	del	padró	d’habitants	en	data	1	de	gener	de	2010.	
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Com ja s’ha esmentat anteriorment, les pensions de jubilació són les més nombroses i suposen el 62,2% 
del total de pensions a Catalunya l’any 2010, seguides de les de viduïtat, que en representen el 24,7%. 
Les d’incapacitat permanent suposen el 10,7% del total, les d’orfenesa el 2,3% i les pensions en favor de 
familiars el 0,1%. Les pensions que més creixen en termes relatius són les pensions d’orfenesa (el 3,2%), 
seguides de les de jubilació (el 2,4%). Les pensions de viduïtat i les d’incapacitat permanent creixen el 0,7 
i el 0,3, respectivament, i les pensions en favor de familiars disminueixen el 4,6%. 

El nombre de pensions quan la persona beneficiària és una dona és lleugerament superior al dels homes (el 
55,2% de dones enfront al 44,8% d’homes). Segons la classe de pensió, les dones es continuen concentrant 
amb una freqüència més elevada en les pensions de viduïtat, en què són el 92,1% de les persones beneficiàries, 
mentre que els homes continuen sent la majoria de les persones beneficiàries tant en les pensions de jubilació (el 
57,3%) com en les d’incapacitat permanent (el 55,6%). Aquesta situació és el resultat de la incorporació tardana 
de les dones al mercat de treball remunerat, així com d’una trajectòria laboral més irregular. Es pot afirmar que 
una distribució més equilibrada de les pensions de jubilació entre ambdós sexes seria un indicador d’una partici-
pació més plena de les dones en el mercat de treball, així com també una garantia de sostenibilitat del sistema. 

Quant a la quantia de les pensions contributives, aquesta és determinada en funció de les aportacions efec-
tuades per la persona treballadora i/o empresària. L’evolució del seu import respon a diversos factors: en 
primer lloc, a la revaloració automàtica de les pensions en funció de la inflació; en segon lloc, a la política 
duta a terme pel Govern de l’Estat des de l’any 2004, d’increment de la quantia de les pensions mínimes per 
sobre de la revaloració general, que ha tingut com a conseqüència l’augment del pes dels complements per 
a mínims, sobretot en les pensions d’orfenesa i en favor de familiars, que són les de quantia més baixa; i, en 
tercer lloc, un dels factors que més influeix en l’evolució de la quantia mitjana de les pensions contributives 
és l’efecte de substitució derivat de la renovació del col·lectiu de pensionistes, atès que la quantia de les 
noves altes de pensions és més elevada que la de les baixes. 

L’any 2010 s’estableix una revaloració general de les pensions de l’1%;269 no obstant això, i atenent al 
compromís del Govern de l’Estat de millorar la quantia de les pensions mínimes per sobre de la revalora-
ció general, es fixen increments que oscil·len entre el 2 i el 4,87% per a les prestacions contributives. La 
quantia màxima de la pensió contributiva una vegada revalorada queda fixada en 2.466,20 euros mensuals. 
Les quanties de les pensions contributives no poden ser inferiors a les que s’estableixen com a mínimes. 
En aquest sentit, si escau, aquestes quanties s’incrementen amb els complements per a mínims correspo-
nents.270 La revaloració de les pensions de l’extingit SOVI consisteix en la diferència entre l’import de la 
pensió en data 31 de desembre de 2009 i la quantia de 5.259,80 euros, en còmput anual.271

Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, l’any 2010 la quantia mitjana de les pensions contribu-
tives a Catalunya se situa en els 811,8 euros mensuals, fet que suposa un increment del 3,4% respecte de 
l’any anterior, per sota dels increments relatius registrats els darrers cinc anys. Les que més augmenten en 
termes relatius són les quanties mitjanes de les pensions de jubilació i en favor de familiars, mentre que les 
d’orfenesa i les d’incapacitat permanent són les que menys creixen.

La quantia mitjana de la pensió varia substancialment segons la classe de pensió. Així, les quanties més 
elevades corresponen a les pensions de jubilació (907,2 euros mensuals) i a les d’incapacitat permanent 
(906,5 euros mensuals), ambdues situades per sobre de la mitjana. D’altra banda, les pensions mitjanes de 
viduïtat (575,9 euros) se situen en el 70,9% de la pensió mitjana; les pensions en favor de familiars (455,6 
euros) i orfenesa (346,7 euros) representen el 56,1% i el 42,7% de la pensió mitjana, respectivament. 

Precisament, el fet que les dones siguin la majoria de les persones beneficiàries de les pensions de viduïtat i en 
favor de familiars, de quantia més baixa que les quanties de les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent 
—en què la majoria de les persones beneficiàries són homes—, té com a conseqüència que les dones obtinguin 
menys ingressos que els homes en concepte de pensions: la pensió mitjana de les dones a Catalunya l’any 2010 

	269	•	 L’any	2010	no	es	produeix	un	increment	addicional	de	les	pensions	per	desviació	de	l’IPC	de	l’any	anterior,	atès	que	la	vari-
ació	de	l’IPC	interanual	corresponent	al	mes	de	novembre	de	2009	es	va	situar	per	sota	de	la	inflació	esperada	del	2%.	

	270	•	 Reial	decret	2007/2009,	de	23	de	desembre,	sobre	revaloració	de	les	pensions	del	sistema	de	la	Seguretat	Social	i	d’altres	
prestacions	socials	públiques	per	a	l’exercici	2010.	

	271	•	 Reial	decret	2007/2009,	de	23	de	desembre,	sobre	revaloració	de	les	pensions.
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és de 610,35 euros, enfront dels 1.060,38 euros que cobren els homes per aquest concepte, o dit d’una altra 
manera: les dones cobren el 57,5% de la pensió dels homes. A més, les pensions de jubilació i incapacitat per-
manent que cobren les dones són de menor quantia que les dels seus homòlegs masculins, atès que aquestes 
pensions estan estretament lligades a la trajectòria laboral. En aquest sentit, es pot afirmar que les carreres labo-
rals de les dones tenen conseqüències sobre els seus drets futurs, és a dir, sobre les seves pensions futures. Els 
salaris més baixos, la interrupció de la carrera professional per dedicar-se a la família i les ocupacions a jornada 
parcial com a mesura de conciliació 272 es tradueixen en una pensió més baixa que la dels homes. 

TAULA V-72. Evolució del nombre i la quantia mitjana de les pensions contributives segons la classe de pensió. 
Catalunya, 2009-2010
Pensions contributives 2010 Pes % Var. absoluta 2009-2010 Var. relativa 2009-2010

Incapacitat 
permanent

Nombre pensions 167.032 10,7 534 0,3

Quantia mitjana 906,5 111,7 22,1 2,5

Jubilació
Nombre pensions 974.619 62,2 22.520 2,4

Quantia mitjana 907,2 111,8 31,0 3,5

Viduïtat
Nombre pensions 386.885 24,7 2.805 0,7

Quantia mitjana 575,9 70,9 16,4 2,9

Orfenesa
Nombre pensions 36.558 2,3 1.124 3,2

Quantia mitjana 346,7 42,7 7,3 2,1

En favor de 
familiars

Nombre pensions 1.640 0,1 -79 -4,6

Quantia mitjana 455,6 56,1 16,1 3,7

Total pensions
Nombre pensions 1.566.734 100,0 26.904 1,7

Quantia mitjana 811,8 100,0 26,6 3,4

Unitats: nombres absoluts, euros i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Per règims, la majoria de les pensions a Catalunya l’any 2010 pertanyen al règim general (el 67,2%). Entre la 
resta de règims destaca el dels treballadors autònoms, que concentra el 18,2% de les pensions, i que ha anat 
guanyant en nombre de pensions al llarg dels darrers anys, sobretot per l’efecte de la integració en aquest 
règim dels treballadors per compte propi del règim especial agrari a partir de l’1 de gener de 2008. La resta 
de règims mostren un estancament o una disminució del nombre de pensions, sobretot el règim agrari. 

La quantia mitjana de la pensió varia en funció del règim. L’import més elevat correspon a la mineria del 
carbó, amb una pensió de 1.057 euros, seguit de les malalties professionals (1.018 euros), si bé l’any 2010 
aquests règims representen només el 0,5% del total de pensions a Catalunya. Al costat d’aquestes pensions, 
les corresponents al règim general, al règim especial del mar i a accidents de treball se situen per sobre de 
l’import de la pensió mitjana, mentre que les pensions de la resta de règims es troben per sota d’aquest 
import. La pensió més baixa correspon al SOVI (363,4 euros). 

GRÀFIC V-35. Import mitjà de les pensions per règim. Catalunya, 2010

Unitats: euros.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Si s’analitzen les pensions per trams de quantia, s’observa que l’any 2010 el 27,1% de les pensions que 
es cobren a Catalunya són de menys de 500 euros mensuals. Gairebé la meitat de les pensions (el 46,4%) 

	 272	•	 Segons	Adecco,	el	25%	de	les	dones	treballa	a	temps	parcial	per	obligacions	familiars,	mentre	que	en	el	cas	dels	homes	
aquesta	xifra	es	redueix	al	3%.	Adecco	i	Fundació	Adecco	(2011).	V Informe del perfil de la mujer trabajadora.
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se situen entre els 500 i els 1.000 euros mensuals. El 26,5% de les pensions són de més de 1.000 euros 
mensuals. 

Com ja es posava de manifest en l’edició anterior d’aquesta Memòria, enguany es continua amb la tendència 
de disminució del nombre de pensions de quantia inferior als 500 euros mensuals. Tal com es mostra en 
el gràfic següent, l’any 2006 aquestes pensions representaven la meitat del total de pensions a Catalunya, 
mentre que l’any 2010, com ja s’ha comentat, representen el 27,1% del total de pensions. A partir de 
l’any 2008, la majoria de les pensions que es cobren a Catalunya tenen una quantia situada entre els 500 
i els 1.000 euros. També s’observa un increment progressiu de les pensions de més de 1.000 euros al llarg 
d’aquest període. Aquesta tendència pot tenir la seva causa en l’efecte de la revaloració general de les pen-
sions, en l’increment de les pensions més baixes per sobre de la revaloració general, així com en l’efecte de 
les noves altes de pensions, de quantia més elevada que les baixes. 

GRÀFIC V-36. Pensions per trams de quantia. Catalunya, 2006-2010

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

5.2.3 • PENSIONS NO CONTRIBUTIVES

Les pensions no contributives són les que perceben les persones que no han cotitzat mai o no ho han fet el 
temps suficient per tenir dret a les pensions de nivell contributiu, i es troben en situació de necessitat per 
manca de mitjans de subsistència. 

Tal com es posa de manifest a l’epígraf sobre l’evolució de les pensions, el nombre de pensions no contribu-
tives a Catalunya ha disminuït progressivament al llarg dels darrers cinc anys. L’any 2010 aquestes pensions 
han disminuït el 0,7% respecte de l’any anterior, un percentatge inferior al registrat l’any 2009, en què les 
pensions no contributives van disminuir l’1,9%. Al gràfic següent s’aprecia que la disminució en el període 
esmentat es reflecteix tant en les pensions de jubilació com en les d’invalidesa, si bé és més elevada en les 
pensions de jubilació, sobretot l’any 2007. L’any 2010 el descens afecta únicament les pensions de jubilació. 

GRÀFIC V-37. Evolució del nombre de pensions no contributives per classe de pensió. Catalunya, 2006-2010

Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2006).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

L’any 2010 el nombre de pensions no contributives a Catalunya és de 56.194, el 56,1% de les quals són de 
jubilació (31.529 pensions) i el 43,9% restant, d’invalidesa (24.665 pensions). La majoria de les persones 
beneficiàries de pensions no contributives són dones (el 67,5%).

Són persones beneficiàries de la pensió no contributiva de jubilació els ciutadans i ciutadanes espanyols i 
les persones d’altres països amb residència legal a Espanya més grans de 65 anys que es troben en estat de 
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necessitat, i que no disposen dels recursos econòmics propis suficients per a la seva subsistència, encara 
que no hagin cotitzat mai o no ho hagin fet el temps suficient per tenir dret a pensions de nivell contributiu 
per la realització d’activitats professionals. 

El 78,7% de les persones beneficiàries d’una pensió no contributiva de jubilació són dones. Aquest per-
centatge tan elevat s’explica per la seva relació amb el mercat de treball: no han cotitzat mai o bé no ho 
han fet el temps suficient per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació. Les dones són majoritàries en 
tots els trams d’edat, amb percentatges que van del 72,5% en la franja d’edat dels 65 als 69 anys fins al 
87,2% entre les persones beneficiàries més grans de 84 anys. Aquest darrer percentatge es pot explicar per 
l’esperança de vida més elevada de les dones. D’altra banda, la majoria de les persones beneficiàries d’una 
pensió no contributiva de jubilació tenen entre 70 i 79 anys (el 50% del total). 

GRÀFIC V-38. Perfil de les persones beneficiàries de la pensió no contributiva de jubilació. Catalunya, 2010

D’altra banda, són persones beneficiàries d’una pensió no contributiva d’invalidesa els ciutadans i les ciuta-
danes espanyols i les persones nacionals d’altres països amb residència legal a Espanya que pateixin defici-
ències, previsiblement permanents, de caràcter físic o psíquic, que anul·lin o modifiquin la seva capacitat 
física, psíquica o sensorial. 

El 54,6% de les persones beneficiàries d’una pensió no contributiva d’invalidesa són dones. D’altra banda, 
el percentatge més elevat de persones beneficiàries té entre 40 i 49 anys (el 32,5%). A partir dels 50 anys 
la majoria de les persones beneficiàries són dones. 

GRÀFIC V-39. Perfil de les persones beneficiàries de la pensió no contributiva d’invalidesa. Catalunya, 2010

La quantia de les pensions no contributives per a l’exercici 2010 ha estat fixada en 4.755,80 euros anuals 
(339,7 euros mensuals).273 No obstant això, la quantia individual que té reconeguda cada pensionista és 
variable i s’estableix en funció de les rendes i les circumstàncies personals. Així, la quantia individual es 

	 273	•	 El	Reial	decret	2007/2009,	de	23	de	desembre,	sobre	revaloració	de	les	pensions	del	sistema	de	la	Seguretat	Social	i	d’altres	
prestacions	socials	públiques	per	a	l’exercici	2010	preveu	una	revaloració	general	per	a	les	pensions	de	l’1%.	

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

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IMSERSO.
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determina, a partir de la quantia anual que s’estableix per a cada exercici, en funció del nombre de persones 
beneficiàries de pensió no contributiva existents en una mateixa unitat econòmica, dels ingressos computa-
bles i del nombre de persones que integren la unitat econòmica de convivència de la persona beneficiària. 
L’import resultant no pot ser inferior al 25% de la quantia anual establerta. 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% i necessiti l’ajut d’una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida, tindrà 
dret a un complement equivalent al 50% de la quantia de la pensió establerta amb caràcter anual (2.377,90 
euros anuals).274

Així mateix, es preveu que les persones beneficiàries d’una pensió no contributiva puguin percebre un 
complement anual de 525 euros quan acreditin que no són propietàries de cap habitatge i que resideixen 
de forma habitual en un habitatge de lloguer en qualitat de titular del contracte, sempre que la persona 
propietària de l’habitatge no tingui relació de parentiu amb la persona beneficiària de la pensió fins al tercer 
grau.275

Finalment, la Llei 36/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, estableix la presta-
ció complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva per invalidesa o jubilació.276 La quan-
tia del complement de pensió no contributiva per a l’any 2010 és de 99,08 euros mensuals. El nombre de 
persones beneficiàries d’aquest complement a Catalunya en data 31 de desembre de 2010 és de 41.171, 
l’1,4% menys que l’any anterior. El 70,4% són dones. 

L’any 2010 la quantia mitjana277 de les pensions no contributives a Catalunya se situa en 330,23 eu-
ros mensuals, l’1,2% més que l’any anterior. Aquest import és inferior a la quantia bàsica vigent per a 
l’any 2010, circumstància que es produeix durant el període 2004-2010, tal com s’observa a la taula 
següent.278 La quantia mitjana de la pensió d’invalidesa (356,36 euros) és superior a la de jubilació 
(309,78 euros) el 15%. Aquesta superioritat s’explica, entre altres motius, perquè algunes persones 
beneficiàries de la pensió d’invalidesa tenen dret a l’increment del 50% per necessitat de l’ajut d’una 
altra persona. 

TAULA V-73. Evolució de la quantia bàsica i la quantia mitjana de les pensions no contributives. Catalunya,    
2004-2010

 Quantia bàsica mensual Quantia mitjana. Total Quantia mitjana. PNC jubilació Quantia mitjana. PNC invalidesa 
2004* 276,30 268,22 252,28 289,45

2005* 288,79 279,50 262,77 301,65

2006* 301,55 290,27 273,10 312,97

2007* 312,43 298,70 280,49 322,45

2008* 328,44 319,83 300,38 345,20

2009* 336,33 326,27 305,44 353,21

2010 339,70 330,23 309,78 356,36

Unitats: euros.
* En aquests anys es va abonar una paga per compensar la desviació de l’IPC previst l’any anterior.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IMSERSO.

	274	•	 En	aplicació	de	l’article	2	del	Reial	decret	357/1991,	de	15	de	març.	
	275	•	 Complement	previst	a	l’article	42	de	la	Llei	26/2009,	de	23	de	desembre.	
	276	•	 Aquesta	prestació	de	dret	subjectiu	està	destinada	a	complementar	 la	pensió	no	contributiva	del	sistema	de	 la	Seguretat	

Social	per	a	aquelles	persones	que	no	es	poden	incorporar	al	món	laboral.	
	277	•	 La	quantia	mitjana	de	les	pensions	no	contributives	s’obté	posant	en	relació	els	imports	bruts	abonats	amb	el	nombre	de	

pensions	que	figuren	a	cada	nòmina.	En	els	imports	bruts	anuals	s’inclou,	a	més	de	l’import	mensual	de	la	pensió,	els	en-
darreriments	que	per	altes	inicials	i	regularitzacions	tingués	dret	a	percebre	la	persona	beneficiària,	per	la	qual	cosa	l’import	
mitjà	que	en	resulta	no	és	coincident	amb	l’import	mitjà	mensual	reconegut.	Així	mateix,	s’ha	de	tenir	en	compte	que	l’import	
individual	de	la	pensió	que	es	reconeix	a	cada	persona	beneficiària	s’estableix	en	funció	de	les	rendes	i	les	circumstàncies	
personals.		

	278	•	 Aquesta	circumstància	és	determinada,	bàsicament,	pel	descens	significatiu	del	nombre	de	persones	demandants	d’aques-
tes	pensions,	així	com	per	la	millora	dels	coeficients	de	gestió	que	impliquen	que	cada	vegada	sigui	menor	l’import	abonat	
en	concepte	d’endarreriments.	
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5.2.4 • ALTRES PRESTACIONS

5.2.4.1 • Àmbit estatal

Maternitat i paternitat

La prestació per maternitat protegeix la situació de suspensió del contracte de treball en els supòsits de 
naixement d’un fill, d’adopció i d’acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple. També té la conside-
ració de situació protegida, en els mateixos termes que s’estableixen per als supòsits d’adopció i acolliment, 
la constitució de tutela sobre persona menor, quan la persona que exerceix la tutoria sigui un familiar que, 
d’acord amb la legislació civil, no pugui adoptar el menor. 

L’any 2010 han rebut la prestació per maternitat a Catalunya un total de 58.896 persones, fet que suposa el 
17, 7% del total de prestacions atorgades en l’àmbit de l’Estat. El nombre de prestacions ha disminuït el 4% 
respecte de l’any 2009 i aquest descens ha afectat tant les prestacions rebudes per la mare com les perce-
budes pel pare. Aquestes últimes prestacions suposen només l’1,6% del total de prestacions per maternitat. 

De les 58.896 prestacions de maternitat atorgades l’any 2010, 58.711 corresponen a la maternitat contri-
butiva i 185 a la maternitat no contributiva.279

TAULA V-74. Evolució de la prestació per maternitat. Catalunya, 2009-2010
2009 2010 % 2009-2010

Total maternitat Mare Pare Total maternitat Mare Pare Total maternitat Mare Pare
61.323 60.312 1.011 58.896 57.925 971 -4,0 -4,0 -4,0

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, crea la prestació i el 
permís per paternitat amb una duració inicial de tretze dies. Posteriorment, la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, 
en preveu l’ampliació a quatre setmanes ininterrompudes.280 Aquest permís és independent del gaudiment 
compartit dels períodes de descans per maternitat.

L’any 2010 han rebut la prestació per paternitat a Catalunya un total de 52.893 pares, el 0,4% més que l’any 
anterior, i suposen el 19,2% del total estatal. El 85,9% dels pares perceptors d’aquesta prestació pertanyen 
al règim general, el 13,5% al règim del treball autònom, el 0,5% al règim agrari i el 0,1% al règim de la llar.

Continuant amb la tendència dels anys anteriors, Catalunya és la comunitat autònoma en què més pares 
han sol·licitat aquesta prestació, seguida de la Comunitat de Madrid, amb 44.599 prestacions atorgades, i 
d’Andalusia, on s’han sol·licitat 43.577 prestacions per paternitat.

	 279	•	 Són	beneficiàries	del	subsidi	no	contributiu	per	maternitat	les	treballadores	que,	en	cas	de	part,	reuneixin	tots	els	requisits	
establerts	per	accedir	a	la	prestació	contributiva	per	maternitat	excepte	el	període	mínim	de	cotització	exigit.	

	 280	•	 Llei	9/2009,	de	6	d’octubre,	d’ampliació	de	la	duració	del	permís	de	paternitat	en	els	casos	de	naixement,	adopció	o	acollida.	
La	llei	entra	en	vigor	l’1	de	gener	de	2011	(disposició	final	segona).	
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GRÀFIC V-40. Evolució de la prestació per paternitat. Catalunya, 2007-2010

Unitats: nombres absoluts.
Les dades corresponents a l’exercici 2007 estan referides al període comprès entre l’entrada en vigor de la Llei 3/2007, que va ser el 
24 de març, i el mes de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural

La prestació de risc durant l’embaràs protegeix la situació de suspensió del contracte de treball en els su-
pòsits en què la dona embarassada, havent de canviar de lloc de treball per un altre de compatible amb el 
seu estat, aquest canvi no resulta tècnicament o objectivament possible o no es pot exigir raonablement per 
motius justificats. Aquesta prestació té la naturalesa de prestació derivada de contingències professionals. 

La mitjana mensual de processos iniciats durant l’any 2010 a Catalunya és de 475,5 en el cas de les treballado-
res per compte d’altri i de 8,3 en el cas de les treballadores autònomes i de la llar. Ambdues xifres són superiors 
a les registrades l’any 2009. La duració mitjana dels processos ha disminuït l’any 2010 respecte de l’any anterior 
en ambdós casos. La duració mitjana dels processos és superior en el cas de les treballadores per compte d’altri. 

Des de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la 
prestació econòmica de risc durant l’embaràs s’estén també als supòsits de risc durant la lactància natural. 
Aquesta prestació es concedeix en els termes i les condicions previstos per a la prestació econòmica de risc 
durant l’embaràs i s’extingeix en el moment en què el fill compleix nou mesos, tret que la beneficiària s’hagi 
incorporat amb anterioritat al seu lloc de treball o a un altre de compatible amb la seva situació. 

La mitjana mensual de processos iniciats a Catalunya l’any 2010 és de 7,1 en el cas de les treballadores 
per compte d’altri i de 0,4 en el cas de les treballadores per compte propi. Ambdues xifres són superiors a 
les registrades l’any 2009. La duració mitjana dels processos és superior respecte de l’any 2009 en ambdós 
casos i és superior en el cas de les treballadors per compte propi.

TAULA V-75. Prestació de risc durant l’embaràs i prestació de risc durant la lactància natural. Nombre de proces-
sos i duració mitjana.1 Catalunya, 2009-2010

 

Risc durant l’embaràs Risc durant la lactància natural
Mitjana mensual 

de processos 
iniciats en el 

període

Processos en 
vigor al final del 

període

Duració mitjana 
dels processos en 
alta en el període

Mitjana mensual 
de processos 
iniciats en el 

període

Processos en 
vigor al final del 

període

Duració mitjana 
dels processos en 
alta en el període

2009
Compte d’altri2 329,0 1.494,0 114,7 6,1 32,0 133,3

Autònoms i llar 3,4 10,0 87,6 0,2 0,0 162,0

2010
Compte d’altri2 475,7 1.854,0 113,8 7,1 35,0 146,1

Autònoms i llar 8,3 23,0 84,4 0,4 3,0 154,5

Unitats: nombres absoluts.
(1) Agregat del sistema: dades de l’INSS, ISM i MATEPSS.
(2) Inclou les dades corresponents a les treballadores enquadrades en el règim general, així com en els règims especials agrari, del mar 
i de la mineria del carbó.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
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Es pot concloure que els processos iniciats per a la prestació de risc durant l’embaràs són més nombrosos 
que els iniciats per a la prestació de risc durant la lactància natural però que, en aquest darrer cas, la duració 
mitjana dels processos és més elevada.

Prestació econòmica familiar per fill o menor a càrrec

Són persones beneficiàries d’aquesta prestació les que tinguin a càrrec fills o filles menors de 18 anys o més 
grans d’aquesta edat afectats per una discapacitat en un grau igual o superior al 65%, qualsevol que sigui 
la naturalesa legal de la filiació, o menors acollits, en acolliment familiar, permanent o preadoptiu, i que 
resideixin en territori espanyol. 

La quantia d’aquesta prestació per a l’any 2010281 és de 500 euros en còmput anual quan el fill o el menor 
acollit a càrrec tingui una edat inferior a 5 anys, i de 291 euros quan el fill o el menor acollit a càrrec tingui 
una edat compresa entre els 5 i els 18 anys d’edat. En els casos en què el fill o el menor acollit a càrrec 
tingui la condició de persona amb discapacitat, les quanties anuals es fixen en: a) 1.000 euros quan el fill 
o el menor acollit tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%; b) 4.076,40 euros quan el fill a 
càrrec tingui més de 18 anys i estigui afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 65%; c) 
6.115,20 euros quan el fill a càrrec tingui més de 18 anys, estigui afectat per una discapacitat en un grau 
igual o superior al 75% i, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti el concurs 
d’una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, 
menjar o anàlegs. 

D’altra banda, aquesta prestació està supeditada a un límit d’ingressos, que són 11.264,01 euros per a 
l’any 2010. Aquesta quantia s’incrementarà el 15% per cada fill o menor acollit a càrrec, a partir del segon, 
aquest inclòs. Si la persona beneficiària forma part d’una família nombrosa, el límit d’ingressos per a l’any 
2010 es fixa en 16.953,05 euros, en els supòsits en els quals concorrin tres fills a càrrec, i s’incrementarà 
2.745,93 euros per cada fill a partir del quart, aquest inclòs. No s’exigeix límit de recursos econòmics en el 
cas de fill o menor acollit a càrrec amb discapacitat. 

El nombre de prestacions per fill o menor a càrrec l’any 2010 a Catalunya és de 154.176, el 13,7% més 
respecte de l’any anterior, un increment superior al registrat l’any 2009. El nombre d’aquestes prestacions 
a Catalunya suposa el 12,3% del total estatal. El nombre de famílies beneficiàries d’aquesta prestació l’any 
2010 és de 94.430, 10.626 famílies més que l’any anterior, un increment superior al registrat l’any 2009. 

Continuant la tendència dels anys anteriors, la majoria d’aquestes prestacions són per fills i filles de menys 
de 18 anys sense discapacitat (el 76,5%), seguides de les prestacions per fills i filles de menys de 18 anys 
amb una discapacitat igual o superior al 33% (el 9,9%). Cal tenir en compte que el 86,4% de les prestaci-
ons són per fills i filles de menys de 18 anys. El 8,8% de les prestacions han estat atorgades per fills i filles 
amb 18 o més anys amb una discapacitat igual o superior al 65% i el 4,8% per fills i filles amb 18 o més 
anys amb una discapacitat igual o superior al 75%.

TAULA V-76. Prestacions familiars per fill o menor a càrrec segons el grau de discapacitat. Catalunya, 2010
Causants menors de 18 anys Causants amb 18 o més anys

<18 anys sense discapacitat <18 anys amb 
discapacitat ≥33%

Total 
causants 
<18 anys

≥18 anys amb 
discapacitat ≥65%

≥18 anys amb 
discapacitat ≥75%

Total 
causants 
≥18 anys

Menors de 5 anys Entre 5 i 18 anys
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
36.400 23,6 81.586 52,9 15.253 9,9 133.239 13.510 8,8 7.427 4,8 20.937

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

	 281	•	 El	Reial	decret	2007/2009,	de	23	de	desembre,	de	revaloració	de	les	pensions	del	sistema	de	la	Seguretat	Social	i	d’altres	
prestacions	socials	públiques	per	a	l’exercici	2010,	actualitza	les	quanties	de	la	prestació	econòmica	familiar	per	fill	a	càrrec,	
així	com	el	límit	d’ingressos	compatible	amb	la	condició	de	persona	beneficiària	d’aquesta	prestació.	



502

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

En el moment de redactar la Memòria, no ha estat possible obtenir dades sobre persones beneficiàries a 
Catalunya de la prestació econòmica de pagament únic per naixement o adopció, que ha estat suprimida a 
partir de l’1 de gener de 2011.

Incapacitat temporal

Les prestacions per incapacitat temporal, en funció del fet causant, poden ser per contingències comunes,282 
per contingències professionals283 o per contingències per compte propi.284 Tot seguit, s’analitza quina és 
la mitjana mensual de casos, la durada, la incidència i la prevalença segons el tipus de contingència de 
les prestacions per incapacitat temporal corresponents al total del sistema285 a Catalunya l’any 2010, i es 
comparen els resultats amb els de l’any anterior.286

Tal com s’observa al gràfic següent, les prestacions per incapacitat temporal l’any 2010 a Catalunya han 
experimentat una reducció respecte de l’any anterior en els tres tipus de contingències. Enguany, la reducció 
més elevada s’observa quan el fet causant és una contingència comuna (el 13,2%), és a dir, 11.450 casos 
menys. Quan el fet causant és una contingència professional, la reducció és del 8,2% (948 casos menys) i 
quan el fet causant és una contingència comuna en el marc del règim del treball autònom o de les persones 
ocupades a la llar, la disminució és del 12,2%, és a dir, 807 casos menys. 

GRÀFIC V-41. Prestacions per incapacitat temporal. Mitjana mensual de casos segons el tipus de contingència*. 
Catalunya, 2009-2010

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
* La mitjana mensual de casos es refereix a aquells que han estat iniciats en el període (exercici 2010).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

La duració mitjana287 dels casos varia en funció del tipus de contingència. Així, i continuant la tendència 
dels anys anteriors, la duració mitjana dels casos l’any 2010 és més elevada quan el fet causant és una con-
tingència per compte propi (107,4 dies), que quan es tracta d’una contingència professional (31,5 dies) o 
d’una contingència comuna (35,3 dies). La duració mitjana dels casos l’any 2010 és superior a la registrada 
l’any anterior en les tres contingències.

No obstant això, la incidència288 és més elevada quan el fet causant té el seu origen en una contingència 
comuna (27,8 processos). La incidència és de 9,7 processos en el cas de les contingències per compte propi 

	282	•	 Inclou	les	dades	relatives	als	casos	que	tinguin	com	a	fet	causant	una	malaltia	comuna	o	un	accident	no	laboral,	correspo-
nents	a	persones	treballadores	del	règim	general,	així	com	en	el	règim	especial	agrari,	dels	treballadors	del	mar	i	de	la	mineria	
del	carbó.	Així	mateix,	s’inclouen	les	dades	relatives	al	col·lectiu	de	persones	desocupades.	

	283	•	 Inclou	les	dades	relatives	als	casos	que	tinguin	com	a	fet	causant	un	accident	de	treball	o	malaltia	professional,	correspo-
nents	a	les	persones	treballadores	del	règim	general,	així	com	en	el	règim	especial	agrari,	dels	treballadors	del	mar	i	de	la	
mineria	del	carbó.

	284	•	 Inclou	les	dades	relatives	als	casos	que	tinguin	com	a	fet	causant	una	malaltia	comuna	o	un	accident	no	laboral,	correspo-
nents	a	les	persones	treballadores	del	règim	especial	de	treballadors	autònoms	i	de	les	persones	ocupades	a	la	llar.

	285	•	 Agregat	de	les	dades	de	l’INSS	(Institut	Nacional	de	la	Seguretat	Social),	l’ISM	(Institut	Social	de	la	Marina)	i	les	MATEPSS	
(mútues	d’accidents	de	treball	i	malalties	professionals	de	la	Seguretat	Social).	

	286	•	 Per	ampliar	la	informació	en	relació	amb	les	contingències	professionals,	vegeu	l’apartat	5	del	capítol	III	d’aquesta	Memòria.
	287	•	 Duració	en	dies	dels	casos	dels	quals	s’ha	registrat	alta.	Es	calcula	dividint	el	nombre	total	de	dies	de	baixa	dels	casos	que	

hagin	causat	alta	coneguda	i	que	s’hagin	produït	al	llarg	de	l’any,	entre	el	nombre	total	d’aquests	casos.	
	288	•	 Mitjana	dels	processos	mensuals	iniciats	per	cada	1.000	persones	protegides.	
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i de 4,1 processos quan la contingència és per causes professionals. Respecte de l’any 2009, la incidència 
ha disminuït en els tres casos.

Finalment, la prevalença289 més elevada es troba en les contingències per compte propi (30,4 processos), 
seguides de les contingències comunes (27,2 processos). Les contingències professionals mostren una pre-
valença de 3,3 processos. Respecte de l’any 2009, la prevalença ha augmentat només quan el fet causant 
és una contingència per causes comunes.

En el cas de les contingències per compte propi, s’observa per als dos anys una prevalença bastant més 
elevada que la incidència. Aquest fet pot ser conseqüència de la duració més elevada d’aquests processos 
respecte dels que tenen la seva causa en una contingència comuna o professional.

TAULA V-77. Prestació per incapacitat temporal. Duració mitjana, incidència i prevalença segons el tipus de con-
tingència. Catalunya, 2009-2010

 
Duració Incidència Prevalença 

Comunes Professionals Autònoms 
i llar

Comunes Professionals Autònoms 
i llar

Comunes Professionals Autònoms 
i llar

2009 32,4 30,5 98,0 31,0 4,4 10,8 24,9 3,5 32,7

2010 35,3 31,5 107,4 27,8 4,1 9,7 27,2 3,3 30,4

2009-2010 9,0 3,3 9,6 -10,3 -6,8 -10,2 9,2 -5,7 -7,0

Unitats: duració mitjana (duració en dies dels processos dels quals s’hagi registrat alta); incidència (mitjana dels processos mensuals 
iniciats per cada 1.000 persones protegides); prevalença (nombre de processos vigents a finals de l’any per cada 1.000 persones 
protegides).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

5.2.4.2 • Àmbit autonòmic

El sistema públic de serveis socials preveu una sèrie de prestacions econòmiques per a persones amb risc 
d’exclusió i situació de vulnerabilitat social. En concret, en aquest apartat s’analitzen les prestacions pre-
vistes a la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.290 D’altra banda, 
enguany no s’ha pogut disposar de les dades corresponents a les prestacions econòmiques a les famílies que 
atorga la Generalitat de Catalunya.291 

Les prestacions socials de caràcter econòmic previstes a la Llei esmentada es poden atorgar amb caràcter 
de dret subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social. Les prestacions de dret subjectiu que s’ana-
litzen en aquest apartat són les següents: la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a 
determinats col·lectius292 i la prestació per atendre les necessitats bàsiques.293

A la taula següent s’observa l’evolució del nombre de persones beneficiàries d’ambdues prestacions durant 
el període 2007-2010. Quant a la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats 
col·lectius, el nombre de persones beneficiàries creix de manera important l’any 2008 (el 52,5%); l’any 
2009 es produeix un estancament d’aquest creixement, amb un augment del 0,5%, i l’any 2010 s’observa 
un descens del 7,7% de les persones beneficiàries d’aquesta prestació. D’altra banda, el nombre de perso-

	 289	•	 Nombre	de	processos	vigents	a	finals	de	l’any	per	cada	1.000	persones	protegides.
	 290	•	 La	resta	de	prestacions	econòmiques	previstes	pel	sistema	de	serveis	socials	s’analitzen	en	altres	apartats	específics	d’aques-

ta	Memòria.
	 291	•	 Vegeu	la	informació	sobre	aquestes	prestacions	corresponent	a	l’exercici	2010	a	l’edició	de	l’any	2009	d’aquesta	Memòria.	
	 292	•	 Aquesta	prestació	s’adreça	a	persones	que	no	poden	atendre	amb	els	seus	ingressos	les	despeses	pròpies	del	manteniment	

de	 la	 llar	habitual	pel	 fet	que	el	cònjuge	o	el	 familiar	 fins	al	segon	grau	de	consanguinitat	o	afinitat,	amb	qui	compartien	
despeses,	ha	mort.	La	finalitat	és	garantir	l’ús	de	l’habitatge	habitual	tot	facilitant	una	vida	independent.	La	quantia	màxima	
de	la	prestació	per	a	l’any	2010	és	de	45	euros	mensuals	i	la	mínima	de	6	euros	mensuals.	

	 293	•	 És	una	prestació	adreçada	a	determinades	persones	per	contribuir	a	atendre	les	necessitats	bàsiques	que	comporten	una	
despesa	essencial:	de	manutenció,	derivada	de	l’ús	de	la	llar,	de	comunicació	i	transports	bàsics,	així	com	totes	les	que	són	
imprescindibles	per	viure	dignament.	La	quantia	de	la	prestació	és	la	quantitat	equivalent	a	la	diferència	entre	el	percentatge	
legalment	garantit	del	100%	de	l’índex	de	renda	de	suficiència	de	Catalunya	(IRSC),	que	per	a	l’any	2010	és	de	7.967,73	
euros	anuals,	i	els	ingressos	propis.	
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nes beneficiàries de la prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques augmenta de forma molt 
important els primers anys de la seva existència en termes relatius (el 450 i el 116,1% els anys 2008 i 
2009, respectivament), encara que aquests percentatges suposen, en nombres absoluts, 117 i 166 pres-
tacions més, respectivament. L’any 2010 sembla que aquest creixement es desaccelera, i el percentatge 
d’increment és del 49,5%.

TAULA V-78. Evolució del nombre de persones beneficiàries de la prestació per al manteniment de les despeses de 
la llar per a determinats col·lectius i de la prestació per atendre les necessitats bàsiques. Catalunya, 2007-20101

 2007 2008 2009 2010 Var. rel. 2009-2010
Manteniment de les despeses de la llar 
per a determinats col·lectius 21.579 32.898 33.078 30.517 -7,7

Manteniment de les necessitats bàsiques 26 143 309 462 49,5

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
1 Dades en data 31 de desembre de cada any del període.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.

Pel que fa a les prestacions de dret de concurrència, l’ajut d’atenció social a cònjuges supervivents (comple-
ment a la pensió de viduïtat) s’ha substituït per la prestació per al manteniment de les despeses de la llar 
per a determinats col·lectius (l’any 2007 ja no hi va haver convocatòria). És per aquest motiu que el nombre 
de persones beneficiàries disminueix: l’any 2010 han rebut aquesta prestació 28.397 persones,294 el 3,1% 
menys que l’any anterior.

5.3 • ELS SERVEIS SOCIALS I L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

5.3.1 • PRINCIPALS TENDÈNCIES DEL SISTEMA

La UE enceta una nova etapa amb l’Estratègia Europa 2020 en el marc d’un escenari que ha de conjugar 
la vocació d’universalitat dels serveis socials, l’augment de la seva demanda i les noves necessitats socials 
amb una situació de contenció de la despesa en el marc de la crisi econòmica. En aquest sentit, la UE, a 
través de la Plataforma europea contra la pobresa i l’exclusió social,295 es planteja el repte de fer que la 
protecció social i els serveis socials siguin més eficaços i responguin millor a les noves necessitats socials. 
Així, s’aposta per uns serveis socials adequats, individualitzats i de qualitat.296 

La Comissió Europea ha publicat el segon report bianual sobre els serveis socials d’interès general,297 que 
engloben els serveis d’assistència social, els serveis d’ajuda a l’ocupació i la formació, l’allotjament social, 
els serveis de cura d’infants i les cures de llarga durada. L’informe posa de manifest que els serveis socials 
d’interès general tenen un rol crucial en moments de recessió econòmica i que tenen un paper fonamental 
en la generació d’ocupació i en la reducció de la pobresa. No obstant això, assenyala que els estats mem-
bres estan sotmesos a una pressió important a causa de la contenció de la despesa en el marc de la crisi 
econòmica. En una situació com aquesta, és crucial augmentar l’eficiència dels serveis socials, tal com ha 
recomanat la Comissió Europea als estats membres. 

L’any 2010, a Catalunya s’ha continuat amb el desplegament de la Llei de serveis socials: s’ha aprovat el Pla 
estratègic de serveis socials 2010-2013,298 en el qual es recullen el conjunt de mesures, recursos i accions 
necessaris per tal de fer front als principals reptes en l’àmbit social. Inclou el Pla de qualitat dels serveis 

	294	•	 Dades	en	data	31	de	desembre	de	2010.
	295	•	 Comunicació	de	la	Comissió	Europea	al	Parlament	Europeu,	al	Consell,	al	Comitè	Econòmic	i	Social	Europeu	i	al	Comitè	de	

les	Regions,	de	16.12.2010,	COM	(2010)	758	final.
	296	•	 Comunicació	de	la	Comissió	Europea	«Proposta	d’informe	conjunt	sobre	protecció	social	i	inclusió	social	2010»,	COM	(2010)	

25	final.	
	297	•	 Comissió	Europea.	SEC	(2010)	1284	final.	
	298	•	 Acord	GOV/156/2010,	de	3	d’agost,	pel	qual	s’aprova	el	Pla	estratègic	de	serveis	socials	2010-2013	(DOGC	núm.	5741,	de	

25.10.2010).	
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socials 2010-2013,299 en què s’estableixen els criteris i els estàndards de qualitat de les activitats i les 
prestacions dels serveis socials, així com els mecanismes d’avaluació i garantia del compliment d’aquests 
criteris. També s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011,300 que inclou les prestacions que ofereix 
el sistema públic de serveis socials per al període biennal indicat. 

L’any 2010 s’ha continuat amb el desenvolupament del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Depen-
dència (SCAAD). En aplicació del calendari previst a la Llei 39/2006 respecte a l’efectivitat dels drets a 
les prestacions, des de l’entrada en vigor de la Llei l’any 2007 i fins a l’any 2010, l’efectivitat d’aquestes 
prestacions s’estén a aquelles persones beneficiàries amb el reconeixement del grau III (gran dependència), 
nivells 1 i 2, i el grau II (dependència severa), nivells 1 i 2. Fins a finals de l’any 2010,301 les valoracions 
amb graus més baixos de la dependència han anat guanyant en importància. D’altra banda, la prestació per 
a cures en l’entorn familiar continua tenint un paper fonamental en el desenvolupament del Sistema.

5.3.2 • ELS SERVEIS SOCIALS

D’acord amb el mandat de la Llei 12/2007, de serveis socials, el Pla estratègic de serveis socials 2010-
2013 s’ha elaborat tenint en compte el diagnòstic sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya, que consti-
tueix el primer diagnòstic que analitza l’acció del Sistema en relació amb les necessitats socials a les quals 
vol donar resposta. A partir d’aquest diagnòstic i del mandat de la Llei 12/2007, s’han identificat tres reptes 
principals per al Sistema Català de Serveis Socials: la universalització dels serveis socials, la seva qualitat i 
el desenvolupament del sistema públic de serveis socials.

No obstant això, els serveis socials s’enfronten a aquests reptes en un context socioeconòmic negatiu. Durant 
els darrers anys s’ha assistit a un creixement del sector dels serveis socials derivat de l’aprovació de diverses 
lleis.302 Aquest fet, juntament amb l’increment de la demanda de prestacions derivat de la crisi econòmica, 
suposa per al Sistema el repte de guanyar en eficiència i qualitat en un context de contenció de la despesa.  

Pel que fa al diagnòstic sobre l’oferta de serveis i la demanda real i potencial en relació amb el Sistema Cata-
là de Serveis Socials, es posa de manifest que les transformacions socials que han tingut lloc en les darreres 
dècades a Catalunya han incidit en les necessitats socials de la població catalana i, en conseqüència, en les 
necessitats que han de ser ateses pels serveis socials. S’identifiquen tres tipus de necessitats: les relaciona-
des amb la manca d’autonomia, amb l’àmbit relacional i les situacions de necessitat material i instrumental. 

El Sistema Català de Serveis Socials ordena les seves prestacions mitjançant la Cartera de Serveis Socials, 
que s’ha d’adaptar a les necessitats socials d’acord amb el diagnòstic que es fa al Pla estratègic. Enguany, 
s’ha aprovat la segona Cartera de Serveis Socials per al període 2010-2011,303 que inclou les prestacions de 
serveis, econòmiques i tecnològiques que ofereix el sistema públic de serveis socials per a aquest període i 
que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals.

5.3.2.1 • Serveis socials bàsics

Els serveis socials bàsics són la porta d’entrada al sistema públic de serveis socials i són accessibles a tota 
la població. Els serveis prestats inclouen: l’atenció social bàsica, l’atenció domiciliària, la telealarma i la 
teleassistència, els centres residencials d’estada limitada, el servei de menjador social, el servei d’assesso-
rament tècnic d’atenció social i els centres oberts per a infants i adolescents.

	 299	•	 Acord	GOV/231/2010,	de	23	de	novembre	(DOGC	núm.	5766,	de	30.11.2010).
	 300	•	 Decret	142/2010,	d’11	d’octubre	(DOGC	núm.	5738,	de	20.10.2010).
	 301	•	 Amb	dades	acumulades	des	de	l’entrada	en	vigor	de	la	Llei	39/2006	fins	a	l’1	de	gener	de	2011	(dades	de	l’IMSERSO,	Mi-

nisteri	de	Sanitat,	Política	Social	i	Igualtat).
	 302	•	 Entre	d’altres,	la	Llei	39/2006,	de	14	de	desembre,	de	promoció	de	l’autonomia	personal	i	atenció	a	les	persones	en	situació	

de	dependència;	la	Llei	13/2006,	de	27	de	juliol,	de	prestacions	socials	de	caràcter	econòmic;	la	Llei	12/2007,	d’11	d’octu-
bre,	de	serveis	socials	de	Catalunya;	la	Llei	10/2010,	de	7	de	maig,	d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	de	les	retornades	
a	Catalunya;	la	Llei	14/2010,	de	27	de	maig,	dels	drets	i	les	oportunitats	en	la	infància	i	l’adolescència.

	 303	•	 El	Decret	151/2008	va	aprovar	la	primera	Cartera	de	Serveis	Socials.
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El servei bàsic d’atenció social és la prestació principal dels serveis socials bàsics i inclou les funcions de 
detecció, diagnòstic, tractament i prevenció de les situacions de necessitat en què es trobin o es puguin 
trobar persones i famílies, especialment si pateixen situació de risc o d’exclusió social. 

L’any 2009 hi ha a Catalunya 2.248 persones professionals dels serveis bàsics d’atenció social, de les quals 
1.532 pertanyen a àrees bàsiques municipals i 716 a àrees bàsiques comarcals.304 Entre aquestes persones 
professionals, 1.405 són treballadors socials i 843 són educadors socials, fet que suposa unes ràtios de 
2,8 treballadors socials per cada 15.000 habitants i d’1,7 educadors socials per cada 15.000 habitants.305 
Respecte de l’any 2008, hi ha 147 treballadors socials més i 197 educadors socials més. Les ràtios de 
persones professionals també s’han incrementat, atès que l’any 2008 eren de 2,6 treballadors socials per 
cada 15.000 habitants i d’1,3 educadors socials per cada 15.000 habitants.  

El nombre de persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social l’any 2009 ha estat de 752.034,306 que 
suposa el 10,1% de la població catalana.307 El nombre d’expedients familiars ha estat de 349.937, que 
suposa un increment del 39,5% respecte de l’any 2008 (99.086 expedients més). 

L’any 2009 els serveis bàsics d’atenció social han desenvolupat 2.945.085 actuacions,308 el 15,5% més que 
l’any 2008. Al gràfic V-42 s’observa que el nombre d’actuacions ha anat augmentant progressivament al llarg 
dels deu anys considerats (2000-2009), fins al punt que les actuacions de l’any 2009 gairebé quadrupliquen 
les que es van fer l’any 2000, fet que mostra l’augment de les necessitats socials en el període. L’any en què 
s’observa un increment interanual més elevat és el 2007 (del 31,3%), l’any que es va iniciar la crisi econòmica.

Les actuacions que els serveis bàsics d’atenció social han desenvolupat amb més freqüència l’any 2009 són 
les d’informació i orientació, que suposen el 50,9% del total d’actuacions, seguides de l’ajut a domicili, que 
significa el 19,2% de les actuacions. Respecte de l’any 2008, s’observa un increment molt significatiu en 
termes relatius de les prestacions econòmiques (el 91,3%).

GRÀFIC V-42. Evolució del nombre d’actuacions dels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2000-2009

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.

Les principals problemàtiques ateses pels serveis bàsics d’atenció social l’any 2009 han estat les econòmi-
ques, que han suposat el 29,3% del total de problemàtiques, seguides de les relacionades amb la salut i les 
drogues (el 17%), de les problemàtiques laborals (el 16,2%) i de les relacionades amb les mancances soci-
als (el 14,5%).309 S’observa un increment progressiu del pes de les problemàtiques laborals i econòmiques 

	304	•	 Per	a	l’actualització	de	les	dades	bàsiques	del	Mapa	de	serveis	socials	s’ha	optat	per	consignar	com	a	àrea	bàsica	de	serveis	
socials	els	ens	 locals	que	signen	contracte	programa	en	matèria	de	serveis	socials	 i	altres	programes	relatius	al	benestar	
social	amb	el	Departament	de	Benestar	Social	i	Família.	

	305	•	 La	Cartera	de	Serveis	Socials	2010-2011	estableix	les	ràtios	de	professionals	per	al	servei	bàsic	d’atenció	social:	tres	treba-
lladors	socials	i	dos	educadors	socials	per	cada	15.000	habitants.	

	306	•	 No	es	disposa	de	dades	sobre	persones	usuàries	per	als	anys	2008	i	2007.	Es	pot	veure	una	evolució	del	nombre	de	persones	
usuàries	durant	el	període	2002-2006	a	l’edició	d’aquesta	Memòria	corresponent	a	l’any	2007.	

	307	•	 D’acord	amb	les	dades	de	població	del	padró	municipal	corresponents	al	2009.	
	308	•	 Una	mateixa	persona	usuària	pot	rebre	més	d’una	actuació.	
	309	•	 Són	problemàtiques	de	mancances	socials,	entre	d’altres,	les	dificultats	en	les	relacions	familiars	i/o	socials,	les	dificultats	

d’integració	social,	les	conductes	asocials	i/o	delictives,	la	mendicitat,	la	indigència	i	el	rebuig	social.	
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respecte del total durant els darrers cinc anys, que s’accelera l’any 2009 (l’any 2005 les problemàtiques 
econòmiques i les laborals suposaven el 22,9% i l’11,7% del total, respectivament).

GRÀFIC V-43. Tipus d’actuacions dels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2008-2009

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.

Les problemàtiques que més augmenten respecte de l’any 2008 en termes relatius són les laborals, el 
55,9%, i les econòmiques, amb un increment del 51,9%. També experimenten un increment relatiu impor-
tant (el 32,4%) les problemàtiques relacionades amb l’habitatge. 

GRÀFIC V-44. Evolució de les problemàtiques ateses pels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2008-2009 

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.

Els serveis bàsics d’atenció presten els serveis d’atenció domiciliària, que són un conjunt organitzat de 
recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat tenen limitada 
l’autonomia per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària o que requereixen atenció permanent i a 
distància. Són serveis d’atenció domiciliària el servei d’ajuda a domicili i el servei de tecnologies de suport 
i cura (telealarma i teleassistència).

El servei d’ajuda a domicili ha fet 5.914.910 hores d’assistència310 l’any 2009, la qual cosa suposa una 
ràtio de 0,79 hores per a la població total resident a Catalunya i de 4,86 hores per a la població de 65 anys 
i més. Respecte de l’any 2008, el nombre d’hores del servei d’ajuda a domicili ha augmentat 1.244.899 
hores, que suposa un increment relatiu del 26,7%, i manté la tendència positiva d’increment del servei. 
També augmenten les ràtios d’hores d’assistència, atès que l’any 2008 van ser de 0,63 hores per a la pobla-
ció resident a Catalunya i de 3,90 hores per a la població de 65 anys i més. D’altra banda, 49.439 persones 
han estat usuàries del servei d’ajuda a domicili l’any 2009, les quals representen el 4,1% de la població de 
65 anys i més.

	 310	•	 Inclou	les	hores	del	SAD	social	i	del	SAD	dependència.
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El nombre de persones usuàries del servei de telealarma i teleassistència ha estat de 87.047 l’any 2009, el 
5,5% més que l’any 2008, i suposa el 7,2% respecte de la població de 65 anys i més. L’any 2009 s’han dut 
a terme 75.465 serveis de telealarma i teleassistència, el 4,5% menys respecte de l’any 2008.   

D’altra banda, l’any 2009 les places de serveis de residència temporal per a persones adultes en situació de 
marginació han estat de 1.017, 40 places més que l’any 2008, totes d’iniciativa pública.

El total de places del servei de menjador social l’any 2009 ha estat de 2.026. Respecte de l’any 2008, hi 
ha 20 places més, 10 d’iniciativa pública i 10 d’iniciativa privada. 

Finalment, també formen part dels serveis socials bàsics els serveis d’intervenció socioeducativa per a 
infants i adolescents, que són una eina amb un fort component preventiu i d’intervenció. Aquest servei es 
presta mitjançant els anomenats centres oberts o mitjançant fórmules alternatives. L’any 2009 l’oferta de 
centres oberts ha estat de 6.682 places, fet que significa una cobertura de 4,8 places per cada 1.000 me-
nors d’edat. S’han creat 160 places més respecte de l’any 2008, 90 d’iniciativa pública i 70 d’iniciativa 
privada.

5.3.2.2 • Serveis socials d’atenció especialitzada

Els serveis socials d’atenció especialitzada donen resposta a situacions o necessitats que requereixen una 
especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. També proporcionen suport tècnic i pres-
ten col·laboració als serveis socials bàsics en les matèries de la seva competència. La Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 preveu una sèrie de serveis socials d’atenció especialitzada, que han de donar suport 
a les necessitats específiques de determinats col·lectius: la infància, l’adolescència i la joventut; persones 
amb dependència; persones grans amb dependència o risc social; persones amb discapacitat; persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental; persones amb drogodependències; persones afectades pel 
virus VIH/SIDA; persones cuidadores; famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social, i dones en 
situació de violència masclista i els seus fills i filles. 

El col·lectiu de persones més nombrós que accedeix als serveis socials especialitzats és el de les persones 
grans. L’any 2010 l’àrea d’atenció a la gent gran ha ofert 60.205 places de centres residencials, 15.332 
places de centres de dia i 2.761 d’habitatges tutelats. Les taxes de cobertura311 l’any 2010 per als tres 
serveis són les següents: 4,9% per als centres residencials, 1,2% per als centres de dia i 0,2% per als ha-
bitatges tutelats. 

El nombre de places ha crescut en els tres serveis respecte de l’any 2009: l’1,4% en el cas dels centres 
residencials, el 5,3% pel que fa als centres de dia i el 0,3% en el cas dels habitatges tutelats. Aquestes 
places inclouen les d’oferta privada,312 que l’any 2010 suposen el 43,9% de l’oferta de places de centres 
residencials; el 52,1% de l’oferta de places de centres de dia, i el 21,6% de l’oferta de places d’habitatges 
tutelats. Tal com s’observa al gràfic V-45, el nombre de places dels serveis per a la gent gran mostra un 
creixement lent però progressiu.

L’àrea d’atenció a les persones amb discapacitat ofereix una sèrie de serveis, els més utilitzats dels quals són 
els que ofereixen els centres ocupacionals, que engloben el servei de centre de dia de teràpia ocupacional 
(STO) i el servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI). L’any 2010 un total de 7.958 persones han 
estat usuàries d’aquests serveis, l’1% menys que l’any anterior. La taxa de cobertura d’aquests serveis és del 
13,6%.313 El 91,6% d’aquestes persones han estat ateses en centres privats finançats.

D’altra banda, l’any 2010 el servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb dis-
capacitat ha ofert 3.710 places, el 4,2% més que l’any anterior. La taxa de cobertura d’aquest servei és 

	311	•	 La	taxa	de	cobertura	s’obté	a	partir	del	quocient	entre	les	places	i	el	total	de	població	de	65	anys	i	més.	S’expressa	en	tant	
per	cent.	Les	xifres	de	població	són	les	corresponents	al	padró	d’habitants	de	l’any	2010.

	312	•	 Oferta	privada	sense	finançament	del	Departament	de	Benestar	Social	i	Família.	
	313	•	 La	taxa	de	cobertura	d’aquest	servei	s’obté	a	partir	del	quocient	entre	les	places	i	la	població	de	18	a	64	anys	amb	un	grau	

de	discapacitat	igual	o	superior	al	65%.	S’expressa	en	tant	per	cent.	



509

CONDICIONS DE VIDA

del 15,2%.314 Les llars residències han atès 2.886 persones, el 14,6% més que l’any anterior. La taxa de 
cobertura d’aquest servei és del 4,95%.315

GRÀFIC V-45. Evolució del nombre de places de centres residencials, centres de dia i habitatges tutelats per a la 
gent gran. Catalunya, 2006-2010

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.

Finalment, l’atenció diürna de les persones amb discapacitat es presta en els centres de dia d’atenció es-
pecialitzada, l’objectiu dels quals és assolir la màxima autonomia personal i, al mateix temps, afavorir el 
manteniment al domicili habitual. Les persones usuàries d’aquest servei l’any 2010 han estat 757, amb 
una taxa de cobertura del 3,1%.316

L’any 2009 els serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència han disposat de 48 serveis i 
de 347 professionals. Aquests serveis han atès, l’any 2009, 11.306 infants i adolescents, 484 més que 
l’any 2008. La majoria dels infants i adolescents atesos (el 63%) disposen d’una mesura protectora. Tal 
com s’observa a la taula següent, la mesura de protecció més freqüent és l’atenció en família (el 66,6%) i, 
en concret, l’acolliment en família extensa, que suposa el 50,3% de les mesures en el marc de l’atenció en 
família. Quant a l’atenció en centres, la majoria dels infants i adolescents (el 74,7%) disposen d’una mesura 
de centre residencial d’acció educativa (incloent-hi els centres d’inserció laboral). 

TAULA V-79. Infants i adolescents amb mesura de protecció per tipus de mesura. Catalunya, 2009
 2009 %
Atenció en família

Atenció en família pròpia 1.132 21,7

Acolliment en família extensa 2.627 50,3

Acolliment en família aliena 783 15,0

Acolliment preadoptiu 682 13,1

Total 5.224 100,0

Atenció en centres
Centre residencial d’acció educativa* 1.959 74,7

Centre d’acolliment 595 22,7

Pisos assistits (16-18 anys) 67 2,6

Total 2.621 100,0

Atenció en família + atenció en centres 7.895 100,0

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.

D’altra banda, el nombre de places del servei de centre de dia per a persones amb drogodependències l’any 
2009 és de 157. Aquest servei s’ha reduït en 15 places respecte dels anys anteriors, atès que des de l’any 

	 314	•	 La	taxa	de	cobertura	d’aquest	servei	s’obté	a	partir	del	quocient	entre	les	places	i	la	població	de	18	a	64	anys	amb	un	grau	
de	discapacitat	igual	o	superior	al	75%.	S’expressa	en	tant	per	cent.

	 315	•	 La	taxa	de	cobertura	d’aquest	servei	s’obté	a	partir	del	quocient	entre	les	places	i	la	població	de	18	a	64	anys	amb	un	grau	
de	discapacitat	igual	o	superior	al	65%.	S’expressa	en	tant	per	cent.	

	 316	•	 La	taxa	de	cobertura	d’aquest	servei	s’obté	a	partir	del	quocient	entre	les	places	i	la	població	de	18	a	64	anys	amb	un	grau	
de	discapacitat	igual	o	superior	al	75%.	S’expressa	en	tant	per	cent.
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2005 l’oferta s’havia mantingut constant en 172 places. L’oferta de places del servei residencial per a per-
sones amb drogodependències l’any 2009 és de 970, 80 places més que l’any 2008. Finalment, l’oferta 
de places de llar amb suport per a aquest col·lectiu l’any 2009 és de 290, 8 places més que l’any anterior.

5.3.3 • ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Les necessitats socials són l’objecte d’acció de les polítiques socials en general i dels serveis socials en 
particular. En concret, les situacions de necessitat per manca d’autonomia són aquelles que estan relacio-
nades amb l’estat permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia 
o la discapacitat, i vinculades a la manca d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten 
l’atenció d’altres persones, ajudes importants per a les activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas 
de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a la seva autonomia 
personal.

Discapacitat

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la discapacitat es defineix com la restricció o l’absèn-
cia de la capacitat que té un ésser humà per fer una activitat en la forma o dins del marge que es considera 
normal. Per tant, la gravetat de les limitacions per a les activitats és el criteri fonamental que s’utilitza per 
elaborar els barems per a la valoració del grau de discapacitat. 

La valoració de la discapacitat s’ajusta a la regulació fixada pel Reial decret 1971/1999, de 23 de desem-
bre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat.317 El Reial 
decret estableix els barems amb criteris tècnics per valorar la discapacitat, així com els que determinen la 
necessitat del concurs d’una altra persona per fer els actes més essencials de la vida diària i les dificultats 
per utilitzar els transports públics col·lectius.

En aquest epígraf s’analitzen els resultats de l’estadística de població amb discapacitat, que constitueix el 
resultat de l’explotació d’una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valora-
ció i orientació que depenen de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 

GRÀFIC V-46. Evolució del nombre de persones amb discapacitat i de la població total. Catalunya, 2006-2010

Unitats: taxa acumulada de creixement (índex 2006 = 100) i nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família i de l’Idescat.

El nombre de persones amb discapacitat a Catalunya ha crescut al llarg dels darrers cinc anys (2006-2010). 
L’any 2010 hi ha 442.050 persones amb discapacitat a Catalunya, el 6,9% més que l’any anterior (28.377 
persones més), l’increment interanual més elevat de tot el període de referència. Les persones amb disca-
pacitat l’any 2010 suposen el 5,9% de la població catalana, percentatge que ha anat augmentant al llarg 
del període de referència, fet que està en consonància amb uns creixements interanuals de la població amb 
discapacitat superiors als registrats per la població total a Catalunya al llarg del període,318 tal com s’observa 
al gràfic V-46. El 51,2% de les persones amb discapacitat l’any 2010 són dones.

	317	•	 BOE	núm.	22,	de	26.01.2000.
	318	•	 Les	xifres	de	població	són	les	corresponents	d’habitants.	
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La prevalença de les situacions de discapacitat està clarament relacionada amb l’edat. L’augment de la 
prevalença de la discapacitat és continu a mesura que s’avança en l’edat i a partir dels 75 anys aquest 
increment s’accelera de forma significativa: el 24% de la discapacitat a Catalunya es concentra en aquesta 
franja d’edat. No obstant això, la discapacitat no és un fenomen exclusiu de la vellesa, atès que està present 
en totes les edats. En el gràfic següent es posa en relació la distribució de les persones amb discapacitat i la 
distribució de la població total segons l’edat: els percentatges de població afectada per alguna discapacitat 
segons l’edat són més elevats en les edats avançades (el 16,5% de la població de 75 i més anys té alguna 
discapacitat enfront de l’1,3% de la població entre 16 i 34 anys). El 5,9% de la població de menys de 16 
anys té alguna discapacitat. 

La concentració de la discapacitat en les edats més avançades s’explica per causes relacionades amb els 
estils de vida i els processos degeneratius de la vellesa, però també per l’envelliment de la població i per 
l’increment de l’esperança de vida de les persones que han adquirit la discapacitat en les primeres etapes 
de la vida.

L’estructura per edats de les persones amb discapacitat s’ha de posar en relació amb el sexe. Així, els homes 
són més nombrosos fins als 54 anys, en percentatges que oscil·len entre el 51,4% de les persones amb 
discapacitat que tenen entre 45 i 54 anys i el 63,5% de les que tenen menys de 16 anys. Aquesta situació 
pot respondre a tres hipòtesis complementàries: una de lligada a factors culturals (una possible subdetecció 
primerenca de situacions de discapacitat en les dones, que suggereix l’existència d’expectatives socials 
diferents segons el sexe); una altra en relació amb factors socioeconòmics (una exposició més elevada dels 
homes a determinats riscos generadors de discapacitat en la joventut i en les primeres etapes de la vida 
adulta, com els accidents de treball i de tràfic; la influència dels estils de vida); i una darrera hipòtesi deri-
vada de factors biològics (mortalitat diferencial per sexes, amb un índex més elevat de supervivència entre 
les dones).319

A partir dels 54 anys, el nombre de dones és més elevat, sobretot a partir dels 75 anys, en què suposen el 
62% de les persones amb discapacitat, atès que l’esperança de vida és més elevada en el cas de les dones 
i que aquestes viuen proporcionalment més temps amb problemes de salut.

GRÀFIC V-47. Distribució de la discapacitat. Catalunya, 2010

En funció del grau de discapacitat s’estableixen tres grans grups: el primer agrupa graus de discapacitat en-
tre el 33 i el 64%, en el qual s’inclouen 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%; en aquest bloc es compten persones que, en termes 
generals, presenten més dificultats per aconseguir una integració social i laboral plena. El tercer grup, amb 

	 319	•	 Jiménez	Lara,	A.;	Huete	Garcia,	A.	La discapacidad en España: datos estadísticos. Aproximación desde la Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias i Estado de Salud de 1999.	Ministeri	de	Treball	i	Afers	Socials.

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i 
Família de l’Idescat.

Distribució de les persones amb discapacitat i de la població total 
segons l’edat. Catalunya 2010

Distribució de les persones amb discapacitat per edat i sexe. Ca-
talunya 2010

P. total

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i 
Família.
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graus de discapacitat igual o superiors al 75%, registra persones molt afectades que són susceptibles de 
requerir instruments altament especialitzats per a la seva integració social. 

Tal com mostren les dades de la taula següent, la majoria de la població amb discapacitat a Catalunya (el 
55,1%) té un grau que oscil·la entre el 33 i el 64%. El percentatge més baix (el 19,4%) es troba entre 
les persones amb discapacitat amb un grau del 75% i més. Cal destacar que a Catalunya l’any 2010 hi ha 
85.815 persones amb una discapacitat reconeguda del 75% i més, el 9,1% més que l’any anterior.  

TAULA V-80. Persones amb discapacitat per grau i sexe. Catalunya, 2010

 Homes 
% Sobre el total 

d’homes
Dones

% Sobre el  total 
de dones

Total % Sobre el total

33 a 64% 123.476 57,2 120.039 53,0 243.515 55,1

65 a 74% 53.001 24,6 59.719 26,4 112.720 25,5

75% i més 39.231 18,2 46.584 20,6 85.815 19,4

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.

La classificació tipològica que s’explota estadísticament engloba els col·lectius següents: persones amb 
discapacitat física (motora i no motora), sensorial (visual i auditiva), psíquica i malaltia mental. El tipus 
de discapacitat més freqüent a Catalunya l’any 2010 és la de tipus físic, que afecta 258.662 persones (el 
58,6% de les persones amb discapacitat); seguida de la malaltia mental, amb 83.260 persones afectades 
(el 18,9%); la discapacitat de tipus sensorial, amb 54.649 persones (el 12,4%), i, per acabar, la discapa-
citat psíquica, que afecta 44.699 persones (el 10,1%). Com en anys anteriors, les diferències més relle-
vants entre sexes s’aprecien en la discapacitat psíquica, més freqüent entre els homes, i la discapacitat a 
causa d’una malaltia mental, més freqüent entre les dones, malgrat que l’any 2010 l’increment interanual 
d’aquest tipus de discapacitat afecta més els homes. Seguint també la tendència d’anys anteriors, la disca-
pacitat que més augmenta en termes relatius respecte de l’any 2009 és la derivada de malaltia mental (el 
8,1%) i ho fa en un percentatge més elevat que l’any 2008, en què l’increment va ser del 5,3%. 

GRÀFIC V-48. Evolució de les persones amb discapacitat per tipus i sexe. Catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges i nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.

L’estadística de població amb discapacitat també conté les variables corresponents als barems de dificul-
tat de mobilitat320 i de necessitat de tercera persona.321 L’any 2010 a Catalunya hi ha 90.135 persones 
amb discapacitat amb barem de mobilitat, la majoria de les quals estan afectades per una discapacitat 
física (el 77,4%). D’altra banda, 62.173 persones amb discapacitat tenen barem de necessitat de tercera 
persona, la majoria de les quals tenen una discapacitat física (el 51%), seguides de les persones amb 

	320	•	 Aquest	barem	és	l’instrument	per	valorar	l’existència	o	no	de	dificultats	de	mobilitat	per	utilitzar	transports	col·lectius.
	321	•	 El	barem	de	necessitat	de	tercera	persona	fa	referència	a	la	necessitat	o	no	d’ajuda	d’una	altra	persona,	a	causa	de	les	limi-

tacions	de	la	mateixa	discapacitat,	per	dur	a	terme	les	activitats	de	la	vida	diària.	

Física

Malaltia mental

Sensorial

Psíquica



513

CONDICIONS DE VIDA

discapacitat derivada de malaltia mental (el 24,2%) i de les afectades per una discapacitat de tipus psí-
quic (el 19,4%).

Sistema català per a l’autonomia i atenció a la dependència (SCAAD)

Les situacions de dependència, reconegudes específicament a partir de la Llei 39/2006, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), són aquelles en què les 
persones necessiten ajudes importants per a les activitats bàsiques de la vida diària o per a l’autonomia per-
sonal, segons l’origen de la dependència. L’entrada en vigor de la LAPAD suposa la substitució d’uns serveis 
assistencials per uns altres de caràcter universal. 

En funció de la freqüència amb la qual una persona necessita ajuda per al desenvolupament de les activitats 
bàsiques de la vida diària es reconeixen tres graus de dependència que, a la vegada, es classifiquen en dos 
nivells. La implantació del sistema està sent progressiva: l’any 2007 accedeixen a l’SCAAD les persones que 
es troben en situació de gran dependència (grau III, nivells 2 i 1) i els anys 2008, 2009 i 2010, les persones 
amb un grau de dependència severa (grau II, nivells 2 i 1).

D’acord amb les dades del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat,322 el nombre de sol·licituds de 
reconeixement de la situació de dependència registrades en data 1 de gener de 2011 a Catalunya323 és de 
231.198, el 97,8% de les quals (226.133) han estat objecte de valoració i han obtingut una resolució de 
grau i nivell (dictamen). El total de persones amb resolució de grau i nivell suposa el 3% de la població de 
Catalunya.324 

Tal com es mostra en el gràfic següent, l’1 de gener de 2011 la majoria d’aquestes 226.133 resolucions (el 
67,1%) es concentren en els graus més elevats de la dependència (gran dependència i dependència severa); 
el 22,4% corresponen al grau I (dependència moderada) i el 10,5% restant són resolucions sense grau.325 
Quant a les dades sobre grau i nivell de les valoracions corresponents a l’any 2009,326 s’observa que els 
graus inferiors de dependència han anat guanyant en importància, atès que l’any 2009 el 51% de les valo-
racions van correspondre a situacions de gran dependència i el 27% a situacions de dependència severa. En 
conseqüència, es pot afirmar que la majoria de les valoracions amb els graus més aguts de la dependència 
es van fer els primers anys de desplegament de la Llei.

GRÀFIC V-49. Valoracions segons el grau de dependència. Catalunya, 1 de gener de 20111

Unitats: percentatges.
1 Dades acumulades en data 1 de gener de 2011.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IMSERSO, Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

	 322	•	 Estadístiques	SAAD.	IMSERSO,	Ministeri	de	Sanitat,	Política	Social	i	Igualtat.	Dades	en	data	1	de	gener	de	2011.	Enguany	no	
ha	estat	possible	obtenir	les	dades	sobre	dependència	directament	del	Departament	de	Benestar	Social	i	Família.	Per	tant,	
és	possible	que	les	dades	que	en	el	seu	moment	faci	públiques	el	Departament,	per	diverses	raons,	puguin	no	coincidir	del	
tot	amb	les	dades	subministrades	pel	Ministeri,	fet	que	obliga	a	considerar-les	com	a	provisionals.	

	 323	•	 Dades	acumulades	en	data	1	de	gener	de	2011.
	 324	•	 Xifres	de	població	referides	en	data	1	de	gener	de	2010	(INE).
	 325	•	 Col·lectiu	amb	un	tipus	de	dependència	no	cobert	per	la	llei.
	 326	•	 Dades	acumulades	en	data	30	de	novembre	de	2009	del	Departament	d’Acció	Social	i	Ciutadania.	Aquestes	dades	van	ser	

analitzades	a	l’edició	d’aquesta	Memòria	corresponent	a	l’any	2009.

Grau III
Grau II
Grau I
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El reconeixement oficial del grau i el nivell de dependència, fruit de les valoracions realitzades, comporta 
el dret a accedir a determinades prestacions per part de la persones beneficiària. També es determina el 
moment d’incorporació al sistema, atenent al calendari d’aplicació de la Llei. Les prestacions poden ser de 
serveis o econòmiques, i les primeres tenen caràcter prioritari. Les prestacions s’ofereixen en funció de la 
situació personal (grau i nivell de dependència, renda i patrimoni), l’entorn familiar i la disponibilitat de 
serveis al lloc de residència de la persona beneficiària. 

Els programes individuals d’atenció (PIA) són els que determinen les modalitats d’intervenció més adients a les 
necessitats de les persones amb dependència en relació amb els serveis i les prestacions ofertes pel Sistema. 

De les 226.133 resolucions de grau i nivell, 151.808 tenen dret a prestació, atès que corresponen als graus 
III i II.327 D’aquestes resolucions amb dret a prestació, un total de 108.857 han obtingut una resolució de 
programa individual d’atenció (PIA), i suposen el 71,7% de les resolucions amb dret a prestació. El 68,2% 
de les persones beneficiàries amb resolució de PIA són dones. El 80,4% tenen més de 64 anys i, en concret, 
el 59,5% tenen 80 anys i més.

GRÀFIC V-50. Perfil de la persona beneficiària amb resolució de PIA. Catalunya, 1 de gener de 20111

Els PIA recullen la prestació econòmica i/o el servei al qual té dret la persona beneficiària. En data 1 de 
gener de 2011 s’han atorgat 130.869 prestacions.328 La majoria de les prestacions reconegudes continu-
en sent econòmiques (el 67,7%), que la llei havia previst com una excepció; sobretot destaca la prestació 
econòmica per a les cures en l’entorn de la família, que suposa el 58,4% respecte del total de prestacions 
reconegudes. No obstant això, des que es va començar el desplegament del Sistema l’any 2007 s’observa 
un augment del pes de les prestacions de servei respecte del total de les prestacions.329

TAULA V-81. Resolucions de PIA per tipus de prestació. Catalunya, 1 de gener de 20111

 Nombre %
Prevenció, dependència i promoció de l’autonomia personal 1.275 1,0

Teleassistència 7.226 5,5

Ajuda a domicili 12.545 9,6

Centres de dia/nit 4.117 3,1

Atenció residencial 17.066 13,0

Prestació econòmica vinculada al servei 12.209 9,3

Prestació econòmica per a cures familiars 76.413 58,4

Prestació econòmica per a assistència personal 18 0,0

Total 130.869 100,0

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
1 Dades acumulades en data 1 de gener de 2011.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IMSERSO, Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

	327	•	 Dels	anys	2007	a	2010	accedeixen	al	Sistema	les	persones	amb	dependència	valorades	en	els	graus	III	i	II.	
	328	•	 Cal	tenir	en	compte	que	una	mateixa	persona	beneficiària	pot	compatibilitzar	un	ajut	i	algun	tipus	de	servei	alhora.	En	con-

cret,	la	ràtio	de	prestacions	per	persona	beneficiària	és	de	l’1,2.
	329	•	 El	86%	de	les	prestacions	que	es	van	concedir	al	llarg	dels	anys	2007	i	2008	(acumulatiu	dels	dos	anys)	van	ser	de	caràcter	

econòmic.	Així	mateix,	aquest	percentatge	va	ser	del	68,2%	amb	dades	acumulades	en	data	30	de	novembre	de	2009.

Unitats: percentatges.
1 Dades acumulades en data 1 de gener de 2011.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IMSERSO, Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
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Si s’analitzen les prestacions per grau de la persona beneficiària, s’observa que les persones beneficiàries 
valorades amb el grau III (gran dependència) tenen reconegudes les prestacions d’atenció residencial i la 
prestació econòmica vinculada al servei en un percentatge més elevat que les persones beneficiàries de 
grau II (dependència severa), que, a la vegada, superen les primeres en la prestació econòmica per cures en 
l’entorn familiar i en l’ajuda a domicili. 

GRÀFIC V-51. Prestacions per grau de la persona beneficiària. Catalunya, 1 de gener de 20111

Unitats: percentatges.
1 Dades acumulades en data 1 de gener de 2011.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IMSERSO, Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

Tal com les dades posen de manifest, la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar està tenint 
un paper fonamental en el desenvolupament del sistema de protecció a la dependència. Aquesta situació 
reflecteix la tradició de cura de les persones en l’entorn familiar i, a la vegada, pot suposar la perpetuació 
del paper de la dona en aquest àmbit. També es pot considerar que existeix una manca d’oferta de serveis 
suficient en el marc de la Xarxa de Serveis Socials, fet que es reflecteix en un nivell baix de cobertura de 
determinats serveis. La professionalització de l’atenció a través de la prestació econòmica d’assistència 
personal continua sent testimonial. 

En la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar conflueixen dos sistemes públics de protecció so-
cial: el SAAD, que protegeix la persona amb dependència, i el sistema de la Seguretat Social, que protegeix 
la persona cuidadora. Malgrat l’obligació d’afiliació a la Seguretat Social d’aquesta persona, a Catalunya, 
amb les darreres dades disponibles,330 només s’han traduït en convenis especials aproximadament el 25% 
de les prestacions econòmiques. El 95% d’aquests convenis pertanyen a dones i una mica més de la meitat 
tenen més de 50 anys.331 

5.4 • INCLUSIÓ SOCIAL

L’any 2010 ha estat declarat l’Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, amb la finalitat 
de refermar el compromís de lluita de la UE a favor de la cohesió social. Des de la UE es continua apostant 
per l’estratègia de la inclusió activa, que consisteix en la combinació d’ingressos econòmics amb l’acció 
dels serveis socials i de mesures inclusives. També s’incideix en la idea que combatre la pobresa infantil ha 
de ser una prioritat de primer ordre per preparar Europa de cara al futur. Així mateix, es posa de manifest 
que les intervencions en protecció i inclusió social han de ser més eficaces i eficients, atesa la necessitat de 
contenció de la despesa en el context actual.332 

	 330	•	 Juliol	de	2009.	
	 331	•	 L’estat	dels	Serveis	Socials	a	Catalunya.	Pla	estratègic	de	Serveis	Socials	de	Catalunya	2010-2013.	Departament	de	Benestar	

Social	i	Família.	
	 332	•	 Comunicació	de	la	Comissió	Europea,	«Proposta	d’informe	conjunt	sobre	protecció	social	i	inclusió	social	2010»,	COM	(2010)	

25	final.	
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L’any 2010 s’enceta una nova etapa en el context de l’Estratègia Europa 2020,333 que proposa una sèrie 
d’accions a escala estatal i europea. Un dels cinc objectius clau de l’Estratègia és aconseguir reduir la po-
bresa a Europa en vint milions de persones. Per aconseguir aquest objectiu es crea la Plataforma europea 
contra la pobresa i l’exclusió social, una de les set iniciatives emblemàtiques de l’Estratègia Europa 2020. 

Al llarg del període analitzat assistim a l’augment del nombre de persones en situació de vulnerabilitat 
social, tal com posa de manifest l’evolució dels indicadors analitzats en aquest apartat, així com al canvi 
de perfil d’aquestes persones com a conseqüència de la conjuntura econòmica i de l’increment de l’atur. 
En aquest sentit, cal fer referència al Pla extraordinari de foment de la inclusió social i de lluita contra la 
pobresa 2010, aprovat pel Govern de l’Estat, que reforça les mesures del Pla nacional d’acció estatal i vol 
donar resposta a l’esmentat increment de les persones en situació de vulnerabilitat, que s’ha traduït en un 
augment de la demanda d’ajudes econòmiques i socials.  

Un exemple clar d’aquest augment de la demanda de prestacions el trobem a Catalunya amb l’RMI, atès 
que l’any 2010 s’ha incrementat de manera molt significativa el nombre de persones beneficiàries d’aques-
ta prestació. Igualment, es constata un canvi en el seu perfil sociodemogràfic: estan augmentant els casos 
sense una problemàtica social clara, atès que la seva problemàtica és de tipus laboral. També està canviant 
la tipologia de les famílies perceptores i s’estan incrementant les famílies amb fills i filles en detriment de 
les persones soles. Com a conseqüència, es fa necessari un replantejament de les mesures en relació amb 
aquesta prestació. 

En el marc d’aquest nou escenari en el qual s’han de redimensionar les polítiques d’inclusió social a Catalu-
nya, s’ha elaborat el Pla per a la inclusió i la cohesió social 2010-2013. En el Pla es posa de manifest l’am-
pliació dels sectors que es veuen afectats per l’exclusió, així com la multiplicació dels itineraris d’exclusió 
social, circumstància que ha provocat l’augment de la demanda de serveis socials. S’assenyala la necessitat 
d’orientar tant la recerca com l’acció política des de la perspectiva del cicle vital. En aquest sentit, s’observa 
que la infància i la transició a l’edat adulta han esdevingut etapes d’alt risc en termes d’exclusió social: són 
alarmants les dades que mostren un increment progressiu de la pobresa infantil, que constitueix un greu 
llast per al benestar de la infància i per a les seves expectatives futures.

5.4.1 • LA DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA I EL RISC DE POBRESA

La informació sobre la distribució de la renda i el risc de pobresa es basa en els resultats de l’Estadística de 
distribució de la renda i de risc a la pobresa, que és una ampliació que l’Institut d’Estadística de Catalunya 
realitza per a Catalunya de l’Enquesta de condicions de vida elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística. 
Aquest instrument estadístic permet obtenir una visió de la distribució de la renda entre les persones, la 
situació econòmica de les llars, el risc de la població de caure en la pobresa, així com de la composició de 
la població en risc de pobresa.

La distribució de la renda

Els principals indicadors per descriure la distribució personal de la renda a Catalunya són: la renda mitjana 
anual de les llars, la distribució de les llars catalanes per diferents trams d’ingressos, així com la distribució 
de la renda entre les llars catalanes a través de diferents indicadors. Un factor que completa l’anàlisi de la 
distribució personal de la renda és l’anàlisi de les prestacions rebudes per les llars. Cal especificar que la 
renda de les llars correspon a l’any natural anterior a l’Enquesta, és a dir, l’any 2008. 

La mitjana d’ingressos de les llars catalanes l’any 2009 és de 28.046 euros nets anuals, que suposa una 
lleugera disminució de l’1,4% respecte a l’any anterior. Aquest és un fet en el qual cal incidir, atès que és el 
primer any des del 2004, primer any en què s’elabora l’Enquesta de condicions de vida, en què disminueix 
la renda mitjana de les llars catalanes. Es comencen a reflectir, doncs, els efectes de la crisi econòmica en 
les estadístiques de distribució de la renda.  

	333	•	 Comunicació	de	la	Comissió	Europea,	«Europa	2020.	Una	estratègia	per	a	un	creixement	intel·ligent,	sostenible	i	integrador».	
COM	(2010)	2020	final.	
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GRÀFIC V-52. Evolució de la renda mitjana anual de les llars. Catalunya, 2004-2009

Unitats: euros.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2009.

L’anàlisi de la renda mitjana de les llars atenent al sexe i l’edat de la persona de referència mostra que les 
llars encapçalades per una dona tenen una renda mitjana inferior a les que estan encapçalades per un home. 
En concret, la renda mitjana quan la persona de referència és un home és de 30.561 euros nets anuals, el 
9% superior a la renda mitjana catalana d’ingressos, mentre que la renda mitjana de les llars encapçalades 
per dones és de 24.881 euros anuals nets, l’11,3% inferior a aquesta mitjana. Quan la persona de referèn-
cia té 65 o més anys, els ingressos de la llar són inferiors a la mitjana catalana d’ingressos, tant si aquesta 
persona és un home com si és una dona. No obstant això, la distància respecte a la mitjana és superior en 
el cas de les llars encapçalades per una dona, tal com s’observa al gràfic següent. Els ingressos també són 
lleugerament inferiors a la mitjana catalana en les llars encapçalades per una dona entre 16 i 39 anys. Per 
contra, els ingressos més elevats respecte a la mitjana (el 21,1%) corresponen a les llars encapçalades per 
un home de 40 a 64 anys. 

Cal ressaltar que ha empitjorat la situació de les llars encapçalades per dones respecte a l’any 2008, atès 
que enguany la distància dels ingressos d’aquestes llars és l’11,3% inferior a la renda mitjana, mentre que 
l’any 2008 aquest percentatge va ser del 9,8%. Aquesta situació ha estat més acusada en les llars encap-
çalades per dones de 40 a 64 anys, atès que l’any 2008 aquest col·lectiu va tenir uns ingressos el 10,8% 
superiors a la mitjana catalana, mentre que enguany els seus ingressos només superen l’1,4% la renda 
mitjana.

D’altra banda, si s’analitzen els ingressos de la llar atenent a la seva composició, s’observa que, seguint la 
tendència dels anys anteriors, la presència de persones d’edat avançada i de fills i filles dependents són 
elements que condicionen la situació econòmica de les llars. Així, les llars encapçalades per una persona 
adulta amb un o més fills i filles dependents són les que tenen uns ingressos més baixos l’any 2009, que són 
el 28,1% inferiors a la renda mitjana catalana. Això trenca amb la tendència dels anys anteriors, en què eren 
les llars formades per una sola persona de 65 anys i més les que tenien els ingressos més baixos, situació 
deguda a la millora progressiva del nivell d’ingressos de les persones de més edat, més que no pas a un em-
pitjorament de la situació econòmica de les llars monoparentals en termes absoluts. També presenten nivells 
de renda inferiors a la mitjana les llars encapçalades per dos adults, almenys un de 65 anys o més, sense fills 
dependents; les famílies nombroses, que han empitjorat la seva situació econòmica en termes interanuals, i 
les llars amb fills i filles dependents no incloses en les categories detallades específicament al gràfic V-53.

L’anàlisi de la distribució de la renda entre les llars catalanes (gràfic V-53) es duu a terme a través de diver-
sos indicadors, com ara l’índex de Gini i els índexs de ràtios S80/20 i S90/10. El valor de l’índex de Gini334 
a Catalunya l’any 2009 és de 0,29 i es manté estable des de l’any 2004, per la qual cosa es pot afirmar que 
no s’observen situacions de desigualtat importants en la distribució de la renda. Els valors d’aquest indica-
dor a escala estatal per al període 2004-2009 són superiors als que s’observen a Catalunya, fet que permet 
afirmar que la distribució de la renda en l’àmbit de l’Estat és més desigual. Així mateix, el valor de l’índex 
a escala estatal l’any 2009 (0,32) ha augmentat lleugerament respecte a l’any anterior (0,31), fet que pot 
interpretar-se com un lleuger increment de la desigualtat.

	 334	•	 L’índex	de	Gini	és	un	dels	índexs	sintètics	més	emprats	en	les	anàlisis	de	distribució	de	la	renda,	i	s’utilitza	tradicionalment	
per	mesurar	la	desigualtat	econòmica.	Pren	el	valor	0	en	una	situació	hipotètica	de	màxima	igualtat	(totes	les	persones	in-
gressen	de	la	mateixa	manera)	i	pren	el	valor	1	en	una	situació	de	màxima	desigualtat	(una	sola	persona	acumula	tots	els	
ingressos).	
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GRÀFIC V-53. Renda mitjana neta anual de la llar segons l’edat i el sexe de la persona de referència i renda mit-
jana neta anual per unitat de consum segons la composició de la llar. Desviació percentual respecte del total. 
Catalunya, 2009

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Enquesta de distribució personal de la renda i de risc de la pobresa, 2009.

Altres indicadors per mesurar el nivell de desigualtat en la distribució de la renda són els índexs de ràtios 
S80/20 i S90/10, que comparen el nivell d’ingressos de les llars amb més renda respecte de les llars amb 
menys renda. El més utilitzat és l’S80/20, que s’interpreta com la renda que s’obté per al quintil superior, 
és a dir el 20% de la població amb el nivell econòmic més alt, en relació amb la del quintil inferior. L’índex 
S90/10 té la mateixa interpretació, però respecte al decil superior, és a dir, el 10% de la població amb el 
nivell econòmic més alt, en relació amb el decil inferior.

El valor de l’S80/20 l’any 2009 a Catalunya mostra que el 20% de les llars més afavorides econòmicament 
acumulen 5,01 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides, i el valor de l’S90/10 
mostra com el 10% de les llars més afavorides ingressen 10,08 vegades més que el 10% de les llars més 
desafavorides. L’indicador S80/20 pren un valor superior a escala estatal, 6,0 l’any 2009, per la qual cosa 
es pot afirmar que en l’àmbit de l’Estat hi ha una polarització en la distribució de la renda més elevada que 
a Catalunya, en correspondència amb una distribució de la renda més desigual a escala estatal, tal com 
mostren els valors de l’índex de Gini. 

Com es mostra a la taula següent, es pot afirmar que des de l’any 2004 la polarització de la renda ha augmen-
tat lleugerament a Catalunya, d’acord amb l’evolució dels índexs S80/20 i S90/10. En concret, l’increment 
més important que s’observa és el de l’índex S90/10 a partir de l’any 2008, fet que denota una tendència a 
l’augment de la polarització de la renda a favor del 10% de la població amb el nivell econòmic més alt.

TAULA V-82. Indicadors de distribució personal de la renda. Catalunya, 2004-2009
 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Índex de Gini 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

S80/20 4,77 4,67 4,59 4,71 4,83 5,01

S90/10 7,88 7,64 7,51 7,65 9,04 10,01

Unitats: índexs.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2009.

Un factor que completa l’anàlisi de la distribució personal de la renda és conèixer quines són les prestacions 
socials rebudes. Per prestació social s’entén tota transferència monetària per raons de vellesa, supervivència, 
desocupació, malaltia o invalidesa, així com els ajuts a la família, a l’habitatge o als estudis, entre d’altres.  
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L’any 2009 s’observa un increment del percentatge de llars que reben prestacions, que se situa en el 56,8% 
(1,6 milions), enfront del 51% de l’any 2008, amb un increment interanual de 187.300 llars que passen a 
ser perceptores de prestacions. Aquest fet s’explica principalment per l’increment de les llars que perceben 
prestacions d’atur, que passen de 232.130 l’any 2008 a 347.006 l’any 2009, amb un increment interanual 
del 49,5%. 

D’altra banda, l’any 2009 les prestacions més nombroses són les de vellesa i supervivència, entre les quals 
es troben les pensions de jubilació, que estan presents en el 61,9% de les llars que reben alguna prestació. 
El 22% de les llars que reben alguna prestació cobren prestacions d’atur (l’any 2008 aquest percentatge 
era del 16,7%), amb una incidència especial en aquelles llars on la persona de referència té menys de 39 
anys. Finalment, la resta de subsidis i prestacions estan presents en el 29,7% de les llars que reben alguna 
prestació, amb especial incidència en aquelles llars en què la persona de referència té menys de 39 anys, 
el 64,3% de les quals reben algun d’aquests subsidis i prestacions, fet que suposa un increment interanual 
important, atès que el 2008 aquest percentatge va ser del 33,4%. Això pot ser degut a l’increment del nom-
bre de prestacions de la renda mínima d’inserció que va tenir lloc l’any 2009.335

TAULA V-83. Llars segons el tipus de prestacions socials que reben per sexe i edat de la persona de referència. 
Catalunya, 2009

 
Total llars 
(milers)

Llars que reben 
prestacions 

(milers)

Llars que reben 
prestacions (%)

Llars que reben prestacions
Tipus de prestació (%)

Vellesa i 
supervivència

Atur
Altres subsidis o 

prestacions
Total
De 16 a 39 anys 825,3 347,0 42,0 - 42,7 64,3

De 40 a 64 anys 1.247,3 534,8 42,9 48,8 33,9 34,7

65 anys i més 706,6 695,5 98,4 99,7 - 8,6

Total 2.779,2 1.577,3 56,8 61,9 22,0 29,7

Homes
De 16 a 39 anys 447,6 196,6 43,9 - 40,7 67,3

De 40 a 64 anys 733,1 289,8 39,5 43,1 37,9 31,4

65 anys i més 368,2 366,5 99,5 100,0 - 9,7

Total 1.549,0 852,9 55,1 58,5 23,7 30,4

Dones
De 16 a 39 anys 377,7 150,5 39,8 - 45,2 60,5

De 40 a 64 anys 514,2 245,0 47,6 55,6 29,2 38,5

65 anys i més 338,4 329,0 97,2 99,4 - -

Total 1.230,2 724,4 58,9 65,9 20,0 28,9

Unitats: milers i percentatges.
Les prestacions socials corresponen a l’any natural anterior a l’Enquesta.
.. Dades poc significatives per al càlcul.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2009.

Altres variables que incideixen en el fet que la llar rebi alguna prestació són el nivell de formació, la com-
posició de la llar i la nacionalitat. Així, el 79,8% de les llars en què la persona de referència té un nivell 
d’educació primària o inferior reben alguna prestació, enfront del 42,2% de les llars en què la persona de 
referència té un nivell d’educació superior. Quant a la composició de la llar, cal destacar els resultats de les 
llars unipersonals: el 97% de les que estan encapçalades per una persona de 65 anys o més reben alguna 
prestació, mentre que aquest percentatge és del 24,6% si la llar està encapçalada per una persona de menys 
de 65 anys. Finalment, el 58,4% de les llars en què la persona de referència té la nacionalitat espanyola 
reben alguna prestació, mentre que aquest percentatge és del 37,4% quan la persona de referència té la 
nacionalitat estrangera.

	 335	•	 Tal	com	es	va	posar	de	manifest	a	l’edició	de	l’any	2009	d’aquesta	Memòria,	el	nombre	de	persones	beneficiàries	de	la	renda	
mínima	d’inserció	es	va	incrementar	el	73,4%	l’any	2009	a	Catalunya.	
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Incidència del risc de pobresa

Les últimes dades sobre risc de pobresa publicades per l’Idescat, referides a l’any 2009, ja mostren els 
efectes de la crisi sobre les persones i les llars. En efecte, l’any 2009, el 18,4% de la població catalana es 
troba en risc de pobresa,336 mentre que l’any anterior aquest percentatge era del 16,6%.

Al gràfic següent s’observa que la taxa de risc de pobresa a Catalunya creix de manera important l’any 2006 
i disminueix durant els dos anys següents. Finalment, l’any 2009 el percentatge de persones en risc de 
pobresa creix 1,8 punts percentuals fins a situar-se en el 18,4%.

GRÀFIC V-54. Evolució de la taxa de risc de pobresa. Catalunya, 2004-2009

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2009.

La taxa de pobresa a Catalunya l’any 2009 (18,4%) és inferior a la que es registra a escala estatal (19,5%), 
però totes dues superen el valor de la taxa mitjana de la UE-27, que se situa en el 16,3% l’any 2009.337 Així 
mateix, les taxes catalana i espanyola se situen entre les més elevades dels estats membres. 

El risc de pobresa continua afectant més les dones, el 20% de les quals es troba en situació de risc de 
pobresa l’any 2009, enfront del 16,7% dels homes. Però les diferències més importants s’observen en les 
edats avançades, atès que la taxa de risc de pobresa de les dones de 65 i més anys (el 28%) és gairebé set 
punts percentuals superior a la dels homes de la mateixa edat. Aquesta feminització de la pobresa en edats 
avançades s’explica sobretot per la relació que les dones han mantingut amb el mercat de treball, que con-
figura un col·lectiu amb unes pensions de baixa quantia, que són sobretot pensions de viduïtat i pensions 
no contributives.

Atenent a l’edat, continuen sent les persones de 65 i més anys les que tenen un risc de pobresa més elevat 
(el 25,1%), si bé és l’únic grup poblacional que l’any 2009 redueix la seva taxa de pobresa respecte de 
l’any anterior. No obstant això, enguany són les persones de menys de 16 anys les que han augmentat d’una 
manera molt important el seu risc de pobresa, que se situa en el 23,4%, gairebé sis punts percentuals més 
que l’any anterior. Aquest increment s’aprecia sobretot en el cas de les dones.

Si bé la població d’edat avançada és la més afectada pel risc de pobresa i, en concret, les dones de 65 i 
més anys, les dades mostren l’inici d’un canvi de tendència en què s’observa l’increment de la pobresa in-
fantil i el descens, encara que lleuger, de la pobresa de la població de més edat. En aquest sentit, Espanya 
és un dels països de la Unió Europea amb una de les taxes de risc de pobresa més elevades de la població 
de menys de 16 anys l’any 2009, només superada per Romania, Lituània, Letònia, Itàlia, Grècia i Bulgària, 
i a una distància de gairebé quatre punt percentuals respecte a la mitjana de la UE-27. Aquesta distància 
s’amplia al voltant dels deu punts percentuals respecte als països amb les taxes de risc de pobresa més 
baixes de la població de menys de 16 anys, com ara els països nòrdics.338 En aquest sentit, la Comissió 
Europea339 continua incidint en la importància de la lluita contra la pobresa infantil per preparar Europa 
de cara al futur.

	336	•	 La	població	en	risc	de	pobresa	es	pot	definir	com	el	col·lectiu	de	persones	que	tenen	una	renda	inferior	al	60%	de	la	mediana	
dels	ingressos	anuals	equivalents	d’una	societat	de	referència,	i	que	s’anomena	llindar	de	risc	a	la	pobresa.	Aquest	llindar	
s’ha	situat	en	els	8.992	euros	l’any	2009	a	Catalunya.

	337	•	 Eurostat.	Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union 2010.	
	338	•	 Eurostat.	Population and social conditions, 2009.
	339	•	 Comissió	Europea.	Informe conjunt sobre protecció i inclusió social 2010.	Brussel·les,	5	de	febrer	de	2010.	
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GRÀFIC V-55. Taxa de risc de pobresa per sexe i edat. Catalunya, 2008-2009

A Catalunya s’observa un augment del risc de pobresa infantil al llarg dels darrers anys, juntament amb un 
increment de la diferència entre la pobresa d’aquest col·lectiu i la de les persones entre 16 i 64 anys. En 
concret, l’any 2004 el percentatge de nens i nenes en risc de pobresa va ser del 20,2%, superior en 5,6 
punts percentuals al de les persones adultes; l’any 2009 aquesta taxa ha passat a ser del 23,4%, superior en 
7,8 punts percentuals a la de les persones de 16 a 64 anys i molt a prop de la taxa corresponent a les perso-
nes de 65 i més anys. Paral·lelament, s’aprecia una disminució progressiva del percentatge de persones de 
65 anys i més en risc de pobresa: si l’any 2004 aquest percentatge era el 27,4%, l’any 2009 és el 25,1%.   

GRÀFIC V-56. Evolució de la taxa de risc de pobresa per edat. Catalunya, 2005-2009

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2009.

L’estructura i la mida de les llars, així com la relació dels pares amb el mercat de treball, són factors que es-
tan estretament relacionats amb la pobresa infantil. En aquest sentit, l’augment de l’atur, la reducció dels 
ingressos de les llars, juntament amb la contenció de la despesa en polítiques socials com a conseqüència 
de la conjuntura econòmica, poden explicar l’increment progressiu de la pobresa entre les persones de 
menys de 16 anys. Així mateix, el risc de caure en la pobresa és més elevat en les llars monoparentals 
(normalment encapçalades per una dona) i en les nombroses. D’acord amb Unicef,340 atès que en les llars 
monoparentals només hi ha una persona adulta que pugui proporcionar ingressos, aquest fet pot provocar 

	 340	•	 Arias	M.	et al.	(2010).	La infancia en España 2010-2011. Madrid:	Unicef	España.

Homes

Total

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2009.

Dones

Total Total

Total
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greus problemes de conciliació de la seva vida laboral i familiar. Amb relació a les llars amb tres o més 
infants a càrrec, les taxes de pobresa elevades són conseqüència, entre d’altres, de les ajudes escasses a 
les famílies nombroses. Unicef assenyala que hi ha altres factors que també fan especialment vulnerables 
els nens i les nenes amb relació a la pobresa: el fet de pertànyer a determinades minories, l’atenció escassa 
que s’ha prestat a l’educació infantil entre 0 i 3 anys i la condició de ser nens i nenes immigrants o fills i 
filles d’immigrants.  

En aquest sentit, les dades relatives a l’any 2009 mostren que en les llars amb fills i filles dependents en 
què cap de les persones adultes en edat de treballar està ocupada, el risc de pobresa és del 51,6%, enfront 
del 4,8% de les llars sense fills i filles dependents en les quals totes les persones adultes en edat de treballar 
estan ocupades. Cal posar de manifest l’elevada taxa de risc de pobresa que presenten les llars amb fills i 
filles dependents en les quals alguna de les persones actives està ocupada (el 48,5%).  

Amb relació al tipus de llar, l’any 2009 les llars formades per dos adults amb tres o més fills i filles depen-
dents són les que han incrementat el seu risc de pobresa d’una manera més important (14,6 punts percen-
tuals més en termes interanuals): el 60,3% d’aquestes famílies estan en aquesta situació l’any 2009. Entre 
les llars amb fills i filles dependents, les llars monoparentals també presenten una taxa elevada de risc de 
pobresa, el 40,9%. D’altra banda, el 47,1% de les dones de 65 i més anys que viuen soles es troben en risc 
de caure en la pobresa.

GRÀFIC V-57. Taxa de risc de pobresa per intensitat del treball a la llar i fills dependents, i per composició de la 
llar. Catalunya, 2009

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2009.

L’efectivitat de les transferències socials en la reducció de la pobresa és diferent en cada grup d’edat. Així, si 
es comparen les taxes de risc de pobresa calculades abans i després de les transferències socials a Catalunya 
l’any 2009, s’observa que en el cas de les persones de 65 i més anys es redueix 59,3 punts percentuals 
el seu risc de pobresa; en canvi, són només 5,9 punts percentuals el que es redueix el risc de pobresa en 
les persones menors de 16 anys. Per sexes, les dades continuen mostrant diferències significatives en les 
persones de 65 anys i més en relació amb l’efectivitat de les transferències socials en la reducció de la 
pobresa. Així, la taxa de pobresa dels homes d’aquesta edat es redueix de manera significativa després de 
pensions, en 62,3 punts percentuals, i en 64,1 punts després de totes les transferències socials. En el cas 
de les dones, aquesta reducció és de 53,3 punts després de pensions i de 55,7 punts després de totes les 
transferències socials.

IT: intensitat del treball. La intensitat del treball a la lar es refereix al nombre 
de mesos que han estat treballant durant l’any tots els membres de la llar en 
edat laboral, proporcional al nombre total de mesos que teòricament podrien 
treballar. El valor IT = 1 indica que a la llar totes les persones en edat de 
treballar ho han fet durant tot l’any. A l’altre extrem, el valor IT = 0 indica que 
a la llar cap dels membres en edat de treballar ha estat ocupat.

La taxa de risc de pobresa corresponent a les llars unipersonals d’un home de menys de 
30 anys no s’ha pogut calcular per manca de representativitat a la mostra.
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GRÀFIC V-58. Taxa de risc de pobresa abans i després de transferències socials. Catalunya, 2009

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2009.

La situació es preveu que pugui empitjorar si continuen les males dades respecte a l’atur. En aquest sen-
tit, l’any 2009 s’observa que el risc de pobresa ha augmentat substancialment entre la població aturada a 
Catalunya en termes interanuals (11,2 punts percentuals), fet que pot ser conseqüència de l’increment de 
l’atur de llarga durada i, per tant, del progressiu esgotament de les prestacions per desocupació per part de 
les persones perceptores. Les dades de la taula següent mostren també l’increment del risc de pobresa de 
les persones ocupades, si bé el fet de tenir una ocupació continua sent una garantia per evitar situacions 
de pobresa, atès que les taxes de pobresa de la població ocupada són bastant inferiors a les de la població 
aturada. Per contra, les situacions de pobresa han disminuït entre la població inactiva.341 

TAULA V-84. Taxa de risc de pobresa. Persones adultes segons la relació amb l’activitat. Catalunya, 2008-2009
 2008 2009
Persones actives 10,8 14,0

Persones ocupades 10,4 12,0

Persones aturades 16,7 27,9

Persones inactives 25,4 22,5

Persones jubilades 21,5 19,1

Altres situacions d’inactivitat 28,3 25,0

Unitats: percentatges.
Població de 16 anys i més.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2009.

D’altra banda, la població immigrant és un dels col·lectius que s’ha vist més afectat pels efectes que la crisi 
econòmica ha tingut sobre l’ocupació a Catalunya. Com a conseqüència, el seu risc de pobresa s’ha incre-
mentat l’any 2009 11,4 punts percentuals en termes interanuals i ja afecta el 38,9% de la població adulta 
que no té la nacionalitat espanyola a Catalunya. Igualment, s’observa un increment del risc de desigualtat 
entre la població de nacionalitat espanyola i l’estrangera, atès que el percentatge de població estrangera en 
risc de pobresa l’any 2009 és 23,1 punts percentuals superior al de la població de nacionalitat espanyola, 
mentre que l’any 2008 aquesta distància era d’11,9 punts. 

Aquesta situació suposa un risc de fractura social, que es pot veure agreujada pel possible increment de les 
situacions d’irregularitat sobrevinguda entre persones treballadores estrangeres com a conseqüència de la 
manca d’ocupació. Les dades sobre l’actitud de la societat espanyola en relació amb la població estrangera 
posen de manifest que s’està vinculant cada vegada més la immigració amb la delinqüència, la pobresa i la 
desigualtat, així com amb el deteriorament de les condicions laborals de la població autòctona. Les persones 

	 341	•	 L’Enquesta	de	condicions	de	vida	proporciona	algunes	informacions	referides	només	a	la	població	adulta,	considerant	com	
a	tal	totes	les	persones	de	més	de	16	anys,	amb	independència	del	fet	que	siguin	econòmicament	actives	o	no.	Entre	les	
variables	que	poden	informar	sobre	la	incidència	de	la	pobresa	es	troben	la	relació	amb	l’activitat,	la	nacionalitat,	el	nivell	de	
formació	i	l’estat	civil.
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d’origen immigrant es perceben com a competidores per uns recursos que s’estimen propis i que són escas-
sos, com ara el treball i les prestacions socials públiques, així com responsables del descens dels salaris.342 

En l’àmbit de Catalunya,343 el 32,2% de la població manifesta que la immigració és un dels principals proble-
mes que afecten el país. Aquest percentatge només és superat per l’atur i la precarietat i el funcionament de 
l’economia. En conseqüència, el 34% de catalans i catalanes consideren que la immigració és negativa i el 
49,3% manifesten que el nombre de persones immigrants és excessiu. En l’àmbit laboral, el 80,9% de les per-
sones enquestades manifesten estar molt d’acord o més aviat d’acord que la immigració fa que baixin els salaris, 
i el 64% tenen la mateixa opinió respecte que la immigració treu llocs de treball als catalans i les catalanes.

El nivell de formació és una altra variable que també té relació amb el risc a la pobresa de les persones adultes. 
Així, a mesura que el nivell de formació és més elevat, el risc de pobresa disminueix i s’observa que les perso-
nes adultes amb una educació superior tenen una taxa de risc de pobresa del 9,2% l’any 2009 a Catalunya, 
mentre que aquesta taxa és del 27,2% en el cas de les persones adultes amb educació primària o inferior. Les 
persones adultes amb educació secundària es troben en valors de la taxa inferiors a la mitjana catalana, del 
17,7% per a l’educació secundària obligatòria i del 14% per a l’educació secundària postobligatòria.

Altres variables que incideixen en el risc de pobresa són l’estat civil i l’estat de salut. Així, les persones 
vídues són les que tenen una taxa de risc de pobresa més elevada (el 28,3%), seguides de les persones se-
parades o divorciades (el 23,1%). Les persones solteres són les que presenten un risc més baix de caure en 
la pobresa (el 14,6%). Aquests resultats indiquen que la dissolució de la parella, en els casos que comporta 
una davallada important dels ingressos o un increment de les despeses familiars, en un breu període de 
temps, incrementa el risc de pobresa.

L’estat de salut és una variable clarament relacionada amb el risc de pobresa, atès que les persones amb 
una salut dolenta tenen un risc de caure en la pobresa (el 24,7%) que és gairebé el doble del que tenen les 
persones amb un estat de salut qualificat de molt bo (12,5%) i superior al de les persones amb un estat de 
salut bo (el 17,1%). Com ja s’ha comentat en anteriors edicions d’aquesta Memòria, l’estat de salut i la po-
bresa són dos fenòmens que estan interrelacionats, atès que la mala salut pot generar situacions de pobresa 
i les situacions de pobresa poden ocasionar problemes de salut. 

Intensitat del risc de pobresa

Si bé la taxa de risc de pobresa informa sobre el percentatge de població que es troba en risc de patir pobre-
sa i de les característiques de la població que es troba en aquesta situació, els indicadors sobre la intensitat 
de la pobresa se centren més en el grau de pobresa que pateixen les persones, és a dir, informen sobre “com 
de pobres són les persones pobres”. El principal indicador és la bretxa de pobresa, que mostra la distància 
entre el llindar de pobresa i la mediana dels ingressos de les persones que es troben sota el llindar; s’expres-
sa com a percentatge del llindar de pobresa. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el llindar de pobresa a Catalunya l’any 2009 se situa en els 8.992 eu-
ros anuals; d’altra banda, la mediana dels ingressos de les persones en risc de pobresa és de 6.735 euros 
anuals. La diferència entre les dues quantitats, 2.257 euros, representa el 25,1% del llindar. És a dir, la 
mediana dels ingressos de les persones en risc de pobresa és el 25,1% inferior al llindar de risc a la pobresa.

Tal com s’observa a la taula següent, són els homes els que presenten una intensitat de la pobresa més 
elevada. Per edats, les persones de menys de 16 anys són les que pateixen la pobresa amb més intensitat, 
sobretot els homes que, a més, enguany han vist incrementada de forma important la intensitat de la seva 
pobresa en termes interanuals.

	342	•	 Cea	D’Ancona,	M.	Ángeles;	Valles	Martínez,	Miguel	S.	(2009).	Evolució del racisme i la xenofòbia a Espanya. Informe 2009. 
Madrid:	Observatori	Espanyol	del	Racisme	i	la	Xenofòbia,	Ministeri	de	Treball	i	Immigració.	L’Observatori	elabora	un	informe	
periòdic,	resultat	d’una	enquesta	anual	sobre	les	actituds	en	relació	amb	la	immigració	a	Espanya,	realitzada	pel	Centre	d’In-
vestigacions	Sociològiques	(CIS).	L’objectiu	d’ambdós	estudis	és,	a	partir	de	dades	reals,	dissenyar	mesures	de	sensibilització	
que	posin	fi	als	estereotips	i	donin	lloc	a	un	canvi	d’actitud	en	les	pràctiques	socials	i	individuals	de	la	població	espanyola.	

	343	•	 Centre	d’Estudis	d’Opinió	(2010).	La percepció dels catalans i catalanes sobre la immigració. Dossier	de	premsa.	
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L’anàlisi conjunta de les taxes de risc de pobresa i la intensitat de la pobresa ens permet afirmar que les 
persones que tenen un risc més elevat de caure en la pobresa són, en canvi, les que tenen una probabilitat 
d’experimentar aquesta pobresa amb menys intensitat. Així, si bé les persones de 65 anys i més són les que 
tenen la taxa de pobresa més elevada l’any 2009 a Catalunya (el 25,1%), són les que tenen una probabilitat 
d’experimentar aquesta pobresa amb menys intensitat. D’altra banda, les persones de menys de 16 anys, a 
més de patir un risc de pobresa elevat l’any 2009 (el 23,4%), són les que tenen una probabilitat de patir amb 
més intensitat la pobresa. Així mateix, si bé entre les persones de 65 i més anys les dones tenen un risc de 
patir pobresa sensiblement més elevat que els homes, ambdós sexes la pateixen amb una intensitat similar. 

Unicef344 posa de manifest que els nens i les nenes, a més de patir la pobresa amb més intensitat, corren un 
risc més elevat que la resta de la població que aquesta pobresa sigui persistent i que tingui més possibilitats 
de repetir-se en el temps. Les situacions de pobresa transitòria a la llar poden no tenir un impacte negatiu 
a mitjà termini en els nens i les nenes, però les situacions cròniques o recurrents poden convertir-se en un 
greu llast per al complet exercici dels seus drets, per al seu benestar actual i les seves expectatives futures.

TAULA V-85. Bretxa de risc de pobresa345 per edat i sexe. Catalunya, 2009
 Homes Dones Total 
Menys de 16 anys 36,5 30,8 35,1

De 16 a 64 anys 30,6 25,1 26,0

65 anys i més 17,6 17,5 17,6

Total 26,5 22,2 25,1

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2009.

A més de la bretxa de risc de pobresa, existeixen altres indicadors per mesurar la intensitat de la pobresa. 
Com ja s’ha comentat anteriorment, el llindar de risc de pobresa es fixa en el 60% de la mediana dels in-
gressos, i la taxa de risc de pobresa és el percentatge de persones que queda per sota d’aquest llindar. Però 
també es calculen taxes de risc de pobresa atenent a altres llindars, com ara els corresponents al 50% de 
la mediana, i aleshores es parla de pobresa extrema, i al 40% de la mediana, que es refereix a la pobresa 
severa. D’acord amb la taula següent, el 7,4% de la població de Catalunya es troba en situació de pobresa 
severa, és a dir, té uns ingressos inferiors als 5.995 euros anuals nets, i l’11,6% de la població està en 
situació de pobresa extrema, que significa que ingressa menys de 7.493 euros anuals nets. 

TAULA V-86. Taxa de risc de pobresa segons diferents llindars per sexe. Catalunya, 2009
 Homes Dones Total 
Taxa de pobresa severa 7,4 7,4 7,4

Taxa de pobresa extrema 11,0 12,2 11,6

Taxa de pobresa relativa 16,7 20,0 18,4

Unitats: percentatges.
Taxa de pobresa severa: percentatge de persones que tenen una renda inferior al 40% de la mediana dels ingressos de la població.
Taxa de pobresa extrema: percentatge de persones que tenen una renda inferior al 50% de la mediana dels ingressos de la població.
Taxa de pobresa relativa: percentatge de persones que tenen una renda inferior al 60% de la mediana dels ingressos de la població.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2009.

Nivell de privació de les llars

El nivell de privació de les llars permet ampliar l’estudi de la pobresa més enllà de l’àmbit dels indicadors 
monetaris, a través de l’aproximació al concepte de l’exclusió social. Les privacions objecte d’estudi poden 
ser de diversos tipus, com ara dificultats econòmiques, carència de béns durables o problemes en l’habi-
tatge. Les privacions de les llars relacionades amb dificultats econòmiques es mesuren a partir de quatre 

	 344	•	 Arias	M.	et al.	(2010).	La infancia en España 2010-2011.	Madrid:	Unicef	España.	
	 345	•	 La	bretxa	de	risc	de	pobresa	és	un	indicador	que	mesura	la	intensitat	de	la	pobresa	de	les	persones	considerades	pobres.	

Mostra	la	distància	entre	la	mediana	dels	ingressos	de	la	població	en	risc	de	pobresa	i	el	llindar	de	pobresa.	Aquest	indicador	
s’expressa	en	termes	percentuals	en	relació	amb	el	llindar.	
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ítems que atorguen nivell de vida a les persones: la possibilitat de poder pagar una setmana de vacances a 
l’any fora de casa, un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, el fet de mantenir l’habitatge a 
temperatura adequada i la capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la taxa de risc de pobresa s’ha incrementat l’any 2009 a Catalunya, 
fet que es pot haver traduït en l’augment del nivell de privacions de les llars catalanes. Si es quantifica el 
nombre de privacions, s’observa que l’any 2009 una de cada dues llars catalanes (en concret, el 48,7%) té 
almenys una privació, mentre que aquest percentatge va ser del 37% l’any 2008. Si s’analitza el nombre de 
privacions de les llars atenent al sexe i l’edat de la persona de referència, s’observa que el 57,3% de les llars 
encapçalades per una dona tenen almenys una privació, percentatge que és del 62,6% si la dona té més de 
64 anys. Aquest percentatge és del 41,9% quan la llar està encapçalada per un home. 

D’altra banda, la privació més freqüent entre les llars catalanes és la de no poder pagar una setmana de 
vacances a l’any fora de casa (el 36,3%), seguida de la capacitat per fer-se càrrec de despeses imprevistes 
(el 35,3%). D’acord amb el que s’ha comentat anteriorment, s’ha incrementat de forma important el nombre 
de llars que pateixen aquestes privacions en termes interanuals, tal com s’observa al gràfic següent. Només 
han disminuït lleugerament les llars que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. 

GRÀFIC V-59. Nivell de privació de les llars. Catalunya, 2008-2009

Un fet que cal destacar és que les dades sobre privació material a nivell de l’Estat espanyol són de  les més 
baixes de l’entorn europeu, fet que contrasta amb les elevades taxes de pobresa espanyoles. Així, l’Estat 
espanyol té una taxa de privació material346 per al total de la seva població de l’11,3% l’any 2009 i la seva 
taxa de pobresa se situa en el 19,5% aquest mateix any. Altres estats europeus amb taxes de pobresa més 
baixes que Espanya, com ara Irlanda, Alemanya, França, Eslovènia o Itàlia, tenen taxes de privació material 
més elevades. Igualment, les taxes de privació material corresponents a la UE-27 i la UE-15 són més ele-
vades que la taxa espanyola, mentre que les taxes de pobresa de les dues zones són més baixes que la taxa 
espanyola.347

A continuació s’analitza el nivell de privació de les llars que es troben en risc de pobresa a Catalunya l’any 
2009. Si bé el 50,7% d’aquestes llars manifesten arribar a final de mes amb dificultat o molta dificultat, 
a l’altre extrem hi ha un percentatge de llars (el 17,8%) que manifesta arribar a final de mes amb alguna 
facilitat i, fins i tot, amb facilitat (el 4,3%). Aquest fet es pot explicar pel contrast entre la classificació d’una 
persona a partir d’un llindar monetari amb una percepció subjectiva sobre la pròpia situació econòmica o 
amb unes necessitats de despesa no gaire elevades, pel fet de no tenir persones a càrrec o a causa de l’acu-
mulació de béns duradors al llarg de les seves vides, així com d’oportunitats d’estalvi.

	346	•	 Taxa	de	privació	material:	percentatge	de	persones	que	viuen	amb	escassetat	de	recursos	en	no	 tenir	accés,	almenys,	a	
tres	dels	nou	ítems	següents:	despeses	imprevistes;	una	setmana	de	vacances	fora	de	casa;	pagament	de	la	hipoteca	o	les	
factures	de	 la	 llum,	aigua,	gas,	etc.;	un	àpat	de	carn,	pollastre	o	peix	almenys	cada	dos	dies;	mantenir	 l’habitatge	a	una	
temperatura	adequada	els	mesos	d’hivern;	rentadora,	TV	en	color,	telèfon	i	cotxe.

	347	•	 Eurostat.	Population and social conditions, 2009.

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2009.

Llars segons el nombre de privacions. Catalunya, 2008-2009 Llars que no poden assumir despeses diverses. Catalunya 2008-2009
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GRÀFIC V-60. Taxes de risc de pobresa i taxes de privació material de la població total i de la població en risc de 
pobresa. UE-27, 2009

Unitats: percentatges.
Les taxes de privació material de la població total i de la població en risc de pobresa de la UE-27 i de la UE-15 són estimacions de 
l’Eurostat. Les taxes de privació material de la població total i de la població en risc de pobresa del Regne Unit són de poca confiança 
o incertes.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eurostat. Population and social conditions, 2009.

5.4.2 • LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

La renda mínima d’inserció (RMI) és la prestació emblemàtica del Sistema Català de Serveis Socials en 
l’àmbit de les necessitats materials i instrumentals. Està destinada a persones que viuen en llars de baixos 
ingressos i es combina amb programes d’integració social i laboral. Així, l’RMI incorpora un model de protec-
ció mixta, ja que combina la percepció d’una prestació econòmica amb la incorporació d’un pla individual 
d’inserció i reinserció social i laboral (el PIR), que pot comprendre l’aplicació coordinada de diverses accions. 

L’any 2010 el nombre d’expedients d’RMI ha arribat a la xifra de 30.277 i suposa un increment del 37,2% 
en termes interanuals. Respecte de l’any 2008, el nombre d’expedients s’ha més que duplicat, amb un in-
crement del 121%. Les persones beneficiàries de l’RMI han estat 79.341 l’any 2010, el 44,4% més que 
l’any anterior i el 150,5% més respecte de l’any 2008. Tal com s’observa al gràfic següent, l’any 2008 es 
trenca la tendència iniciada l’any 2005 de disminució del nombre de persones beneficiàries de l’RMI, amb un 
increment del 10,2% d’aquestes persones. L’any 2009 aquest increment es dispara i se situa en el 73,4%.

GRÀFIC V-61. Evolució del nombre de persones beneficiàries de l’RMI segons el sexe. Catalunya, 2005-2010

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.

Com ja s’ha dit anteriorment, a partir de l’any 2008 s’apreciava un canvi de tendència, atès que entre els 
anys 2005 i 2007 havien disminuït les persones beneficiàries de l’RMI. Aquest descens va ser sobretot 
masculí. Al gràfic anterior s’observa que, en el període 2008-2010, l’augment de les persones beneficiàries 
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és tant femení com masculí; no obstant això, l’increment en termes relatius és més important en el cas dels 
homes al llarg d’aquests tres anys, sobretot l’any 2009 (del 122,8%). L’any 2010 les diferències entre sexes 
pel que fa als increments relatius no són tan acusades: els homes beneficiaris creixen el 43,8% i les dones 
ho fan el 36,8%. Tanmateix, cal posar de manifest que les dones continuen creixent més que els homes 
en termes absoluts. En aquest sentit, continuen significant un percentatge molt important de les persones 
beneficiàries de la prestació, el 66,4% del total l’any 2010. 

GRÀFIC V-62. Evolució del nombre de persones beneficiàries de l’RMI per sexe. Catalunya, 2008-2010

Com ja es posava de manifest en les anteriors edicions d’aquesta Memòria, l’increment de la demanda de 
l’RMI, acusat sobretot l’any 2009, té lloc com a conseqüència de l’increment de l’atur i, en particular, de 
l’atur de llarga durada, que deixa sense ingressos les famílies una vegada esgotades les prestacions a què 
tenen dret. L’RMI s’ha convertit, així, en la darrera possibilitat d’obtenir un ingrés econòmic per a moltes 
famílies i està assumint un paper molt important a l’hora d’amortir les conseqüències socials de l’atur en 
els col·lectius més vulnerables. Davant d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha aprovat l’any 
2010 noves mesures per facilitar l’accés a l’RMI fonamentades en el context de greu crisi econòmica i les 
seves conseqüències en l’esfera de l’RMI,348 una prestació que neix l’any 1990349 amb la finalitat de donar 
cobertura exclusivament a persones amb una situació d’exclusió social i econòmica greu, sense formació i 
amb dificultats per trobar feina. No obstant això, actualment el perfil de les noves persones beneficiàries és 
diferent, i la regulació de l’RMI s’ha anat adaptant a les noves necessitats dels seus col·lectius.

En aquest sentit, si s’analitzen les sol·licituds de l’RMI per tipus de problemàtica, s’observa que el motiu 
laboral, és a dir, la manca de feina, torna a guanyar pes respecte al total i ja és l’origen de més d’un terç 
de les sol·licituds l’any 2010 (en concret, del 36,3%). Com ja es va posar de manifest en l’anterior edició 
d’aquesta Memòria, l’any 2009 ja es va observar un increment important del pes del motiu laboral, que va 
passar de ser l’origen del 14,1% de les sol·licituds l’any 2008 a ser el motiu del 25,6% d’aquestes l’any 
2009.

S’observa, doncs, un increment notable dels casos sense problemàtica social, és a dir, dels casos laborals, 
com a resultat de l’impacte del nou escenari econòmic i social en l’esfera de l’RMI i, en concret, en el perfil 
de les persones que sol·liciten aquesta prestació. Tot plegat planteja nous reptes per al futur de l’RMI i per a 
les estratègies del treball contra l’exclusió. No es pot descartar, però, que amb el temps una part significativa 
dels casos laborals puguin esdevenir casos socials amb problemàtiques sociosanitàries. En aquest sentit, els 

	348	•	 Decret	llei	1/2010,	de	12	de	gener,	de	modificació	de	la	Llei	10/1997,	de	3	de	juliol,	de	la	renda	mínima	d’inserció	(DOGC	
núm.	5547,	de	18.01.2010).	Si	des	de	 l’aplicació	de	 la	Llei	10/1997	sempre	s’havien	ponderat	els	 ingressos	de	 la	unitat	
familiar	dels	darrers	dotze	mesos	per	determinar	l’entrada	a	l’RMI,	a	partir	del	gener	de	2010	es	redueix	aquest	còmput	a	sis	
mesos	i,	a	partir	de	l’1	de	juny	de	2010,	només	als	quatre	mesos	anteriors	a	la	sol·licitud.	Aquesta	reforma	respon	a	una	de	
les	iniciatives	de	l’Acord	dels	30	compromisos	per	a	l’ocupació,	el	teixit	econòmic	i	el	desenvolupament	social	de	Catalunya	
per	afrontar	la	crisi	i	reactivar	l’economia,	de	17	de	desembre	de	2009.	

	349	•	 Decret	144/1990,	de	28	de	maig,	regulador	del	Programa	interdepartamental	de	la	renda	mínima	d’inserció	(DOGC	núm.	
1309,	de	25.06.1990).

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.

5. Variació interanual del nombre de persones beneficiàries de 
l’RMI per sexe. Catalunya 2008-2010

6. Distribució del nombre de persones beneficiàries de l’RMI per 
sexe. Catalunya 2008-2010

Total

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.
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dos primers anys en el programa són bàsics per poder assolir la inserció laboral de les persones beneficiàries. 
Per aquest motiu és essencial fomentar tots els mecanismes d’inserció en aquest període.350 

Quant a les persones beneficiàries de l’RMI per motiu laboral, que, com ja s’ha dit anteriorment, representen 
el 36,3% del total (10.981 persones), el 56,6% són homes, fet que contrasta amb el perfil general de les 
persones perceptores de la prestació, la majoria de les quals són dones (el 62,7%). 

GRÀFIC V-63. Persones beneficiàries de l’RMI per sexe, segons la problemàtica. Catalunya, 2010

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.

Pel que fa a l’estructura per edats de les persones beneficiàries de l’RMI, i tal com s’observa al gràfic se-
güent, el nombre més elevat d’aquestes tenen entre 36 i 45 anys. Les dones beneficiàries continuen tenint 
un perfil més jove que els homes: el 37,3% de les dones perceptores de l’RMI tenen menys de 36 anys, 
mentre que aquest percentatge és del 20,1% en el cas dels homes. De fet, en aquesta franja d’edat el pes de 
les dones respecte al total de persones beneficiàries és molt important, i arriba al 83,4% entre les persones 
de fins a 25 anys i al 74,4% en el grup de 26 a 35 anys. Els homes de fins a 45 anys continuen guanyant 
pes i representen el 58,3% del total d’homes perceptors l’any 2010 (els anys 2009 i 2008 en representaven 
el 54,8% i el 46,1%, respectivament). Per contra, els homes més madurs (de més de 45 anys) continuen 
perdent pes sobre el total d’homes beneficiaris. Per tant, s’està accelerant el canvi de tendència iniciada fa 
un any i es pot afirmar que està canviant el perfil dels homes beneficiaris de l’RMI, que ara són més joves. 
Aquest fet es pot posar en relació amb l’increment del motiu laboral en les noves demandes de prestació, 
que tenen un perfil més masculí i més jove. 

GRÀFIC V-64. Persones beneficiàries de l’RMI per sexe i edat. Catalunya, 2010

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.

L’any 2010, el 46,2% de les persones beneficiàries de l’RMI tenen la nacionalitat estrangera (36.647 
persones), i s’observa un increment important d’aquestes respecte del 2009 (el 66,9%). Pel que fa al seu 
perfil, si bé el 53,9% són dones, aquest percentatge és inferior al que s’aprecia respecte del total general. 
D’altra banda, les persones beneficiàries de nacionalitat estrangera tenen un perfil una mica més jove, atès 
que el 72,6% d’aquestes tenen menys de 46 anys, mentre que aquest percentatge respecte del total general 
és del 68,7%. 

	 350	• Conclusions de la Jornada del 20è Aniversari de la renda mínima d’inserció	 (2010).	 Barcelona:	 Comissió	 Interdeparta-
mental	de	la	Renda	Mínima	d’Inserció.	Document	consultat	a:	http://dixit.gencat.cat/portal/fitxes/espaisdixit/rmi/rmi_portada.
html?pAmbit=inclusio.
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Quant a la tipologia familiar de les persones titulars de l’RMI, l’any 2010 les persones soles continuen sent 
la tipologia més nombrosa i suposen el 35,9% del total, seguides dels nuclis familiars (el 33,6%) i de les 
famílies monoparentals (el 27%). Les persones soles amb nucli de convivència suposen el 3,4% respecte del 
total. No obstant això, són els nuclis familiars la tipologia que més creix respecte de l’any 2009 (el 59,4%), 
circumstància que ja es va produir fa un any, en què els nuclis familiars perceptors de l’RMI van créixer 
el 126% respecte al 2008. Aquest fet es pot posar en relació amb l’increment de la pobresa que estan 
patint les famílies amb fills dependents, sobretot les famílies nombroses; fet que, a la vegada, pot estar en 
relació amb les conseqüències negatives que ha tingut la crisi en termes d’ocupació. Com ja s’ha esmentat 
anteriorment, la situació de vulnerabilitat dels nuclis familiars té conseqüències negatives en relació amb la 
pobresa infantil. El fet que aquestes situacions de vulnerabilitat siguin transitòries o, per contra, s’allarguin 
en el temps, és un factor essencial del benestar present i futur de la infància. 

Si es té en compte el nombre de persones beneficiàries, són els nuclis familiars els que acumulen un nombre 
més elevat d’aquestes (el 54,3%), atès que en el còmput es té en compte la persona titular de l’expedient 
i les que componen la seva unitat familiar. El 29,1% conformen una família monoparental, el 13,7% són 
persones soles i el 3% són persones soles amb nucli de convivència. Si es fa una comparativa respecte de 
l’any 2009, s’observa un increment molt important (del 62,4%) de les persones beneficiàries que conviuen 
en un nucli familiar, entre les quals es troben els fills dependents, com a conseqüència de l’augment del 
nombre d’expedients corresponents a aquest tipus de família. 

GRÀFIC V-65. Evolució dels expedients de l’RMI per tipologia familiar. Catalunya, 2009-2010

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.

D’altra banda, la quantia de l’RMI està en funció de les càrregues familiars de la persona perceptora; en 
aquest sentit, a la prestació econòmica bàsica s’han de sumar, si escau, complements mensuals per cada 
membre addicional de la unitat familiar. L’import de la prestació econòmica bàsica i dels complements s’ha 
de revalorar anualment d’acord amb l’índex de preus de consum previst per a l’any corresponent. Així mateix, 
a l’import de la prestació bàsica s’han de sumar els ajuts complementaris, si escau. Per a l’any 2010,351 
l’import de la prestació econòmica bàsica es fixa en 414,12 euros mensuals. Els imports mensuals dels 
complements per membre addicional es fixen en 54,04 euros per al primer, segon i tercer membre addici-
onal, i en 34,79 euros per al quart i següents membres addicionals. Així mateix, es fixen per a l’any 2010 
els imports mensuals dels ajuts complementaris en 40,53 euros per cada fill o filla menor de 16 anys; en 
81,06 euros per cada fill o filla amb un grau de disminució almenys del 33%; en 81,06 euros per a famíli-
es monoparentals que no perceben pensió d’aliments o per a aquelles que percebin una pensió d’aliments 
igual o inferior al 50% de la prestació bàsica vigent, i en 34,51 euros per a persones soles amb grau de 
dependència que els impedeix la inserció laboral. L’import diari per a l’any 2010 per a l’ajut d’hospitalit-
zació de membres de la unitat familiar queda fixat en 13,80 euros. Finalment, l’import mensual de l’ajut 
complementari d’inserció laboral es fixa en 144,94 euros. La quantia mitjana mensual de l’RMI per a l’any 
2010 és de 472 euros.352

	351	•	 TRE/419/2010,	de	21	de	gener,	per	la	qual	es	fixa	l’import	de	la	prestació	econòmica	bàsica	de	la	renda	mínima	d’inserció	
per	a	l’any	2010,	així	com	el	dels	complements	per	membre	addicional	de	la	unitat	familiar	i	el	dels	ajuts	complementaris	
(DOGC	núm.	5573,	de	23.02.2010).

	352	•	 Dada	corresponent	al	mes	de	desembre	de	2010.	
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En l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana 2008-2010 es va establir com una necessitat encetar el procés de redisseny de l’RMI. En aquest 
procés s’emmarca el document L’estratègia de millora de la qualitat en els itineraris d’inserció sociolaboral 
de la renda mínima d’inserció,353 que té el seu inici en la realització d’una sèrie d’entrevistes amb responsa-
bles i professionals dels serveis, les entitats i els ajuntaments que gestionen itineraris de l’RMI a Catalunya. 
L’objectiu d’aquest treball és la millora de la qualitat dels itineraris d’inserció en funció dels nous requeri-
ments i la nova realitat, i consolidar aquests processos com una eina veritablement efectiva per facilitar la 
inserció laboral i incrementar el grau d’ocupabilitat de les persones perceptores de l’RMI.

El document L’estratègia de millora de la qualitat en els itineraris d’inserció sociolaboral de la renda mínima 
d’inserció identifica quatre grans línies d’aquesta estratègia:

5. Personalització del suport i flexibilització del projecte. Cal identificar diferents recursos i estratègies de 
suport d’acord amb les necessitats i els interessos de cada persona, per tal de facilitar la definició d’un 
projecte laboral realista i amb sentit. 

6. Seguiment en el compliment dels compromisos i les obligacions adquirits. El compromís d’avançar i la 
realització d’avenços efectius són els elements comuns entre itineraris, que poden ser molt diversos en els 
punts de partida, els ritmes d’avenç i les fites que s’han d’assolir. 

7. Orientació a l’empresa. S’ha d’avançar en la personalització de les estratègies de relació amb les potencials 
empreses col·laboradores. La relació de suport i confiança entre l’empresa i l’entitat s’inicia abans del moment 
de la incorporació i inclou també les funcions de seguiment i suport en una fase inicial del procés d’inserció.

8. Enfortiment de les capacitats institucionals per impulsar el procés de millora i canvi, a través de la innova-
ció, l’avaluació i el seguiment, així com l’establiment de xarxes de coneixement i intercanvi.

L’informe també descriu el model d’intervenció en els itineraris d’inserció sociolaboral de l’RMI, elaborat a 
partir dels que duen a terme les entitats que gestionen els itineraris a Catalunya. S’han distingit cinc cicles o 
fases diferenciades: 

i) Acollida. En aquesta fase s’estableix el marc de relació i es produeix el primer intercanvi d’informació entre 
la persona i l’organització. 

j) Anàlisi d’ocupabilitat i formalització del Pla d’inserció individual. En aquesta segona fase es concreta l’anà-
lisi d’ocupabilitat, iniciada en la fase d’acollida, i es formalitza el Pla d’inserció individual.

k) Formació en els itineraris, fase en la qual té lloc la formació que s’ha de desenvolupar per tal d’assolir els 
objectius pactats en el Pla d’inserció individual.

l) Seguiment. A partir de l’observació i el seguiment de la persona es millora la intervenció i es garanteix 
l’execució del Pla, fent-lo coherent amb les seves necessitats.

m) Avaluació, que es durà a terme per valorar el grau d’assoliment dels objectius i de les competències per part 
de les persones beneficiàries de l’RMI.

	 353	• L’estratègia de millora de la qualitat en els itineraris d’inserció sociolaboral de la renda mínima d’inserció	(2010).	Departament	
de	Treball.	Els	resultats	d’aquest	document	es	presenten	el	setembre	de	2010.	A	l’anterior	edició	d’aquesta	Memòria	es	van	
exposar	les	conclusions	i	recomanacions	de	l’informe	d’avaluació	del	programa	de	la	renda	mínima	d’inserció,	elaborat	per	
l’Institut	Català	d’Avaluació	de	Polítiques	Públiques	i	finalitzat	el	gener	de	2010.	Aquest	informe	va	ser	un	encàrrec	del	De-
partament	de	Treball	coincidint	amb	l’avaluació	triennal	del	PIRMI,	que	cal	dur	a	terme	per	llei.	



532

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

5.5 • NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES

Unió Europea

En l’àmbit de la Unió Europea s’ha de fer referència a l’Informe conjunt sobre protecció social i inclusió so-
cial 2010,354 que avalua els progressos en els objectius fixats en el marc de l’Estratègia de Lisboa, i mostra 
bones pràctiques i iniciatives innovadores d’interès comú per als estats membres. Aquest informe analitza 
les conseqüències de la crisi i les polítiques que s’estan duent a terme i fa una sèrie de recomanacions en 
l’àmbit de la protecció i la inclusió social, entre les quals destaquen les següents: 

•	 Les	intervencions	en	protecció	i	 inclusió	social	han	de	ser	més	eficaces	i	eficients,	sobre	la	base	dels	
principis d’accés per a tothom, adequació i sostenibilitat, atesa la necessitat de contenció de la despesa 
en el context actual.

•	 La	promoció	de	mercats	de	treball	inclusius	ha	d’anar	en	paral·lel	a	la	lluita	contra	l’atur.	Una	inclusió	
activa pot servir per conciliar els objectius de lluita contra la pobresa, augment de la participació en el 
mercat de treball i millora de l’eficàcia de la despesa social.

•	 A	més	de	les	reformes	dels	sistemes	de	pensions	adoptades	per	la	majoria	dels	estats	membres,	la	garan-
tia d’unes pensions sostenibles i adequades requereix mesures per millorar el rendiment del mercat de 
treball i diversificar les fonts d’ingressos per a la jubilació. 

•	 Prevenir	i	abordar	la	pobresa	és	crucial,	en	particular	la	pobresa	infantil,	per	preparar	Europa	de	cara	al	futur.

•	 És	necessari	fomentar	un	creixement	sostenible	juntament	amb	la	creació	d’ocupació	i	la	cohesió	social,	
així com avaluar sistemàticament els avenços en matèria social, incloent-hi la igualtat de gènere.

L’Informe va acompanyat per un document de suport, el qual fa un repàs de la situació social en els vint-i-set 
estats membres amb un èmfasi especial en l’impacte de la crisi en els estats i les respostes d’aquests davant 
aquesta situació. També s’hi adjunta un document sobre la situació de les persones sense llar i l’exclusió en 
l’àmbit de l’habitatge en els estats membres. 

D’altra banda, el Consell Europeu ha adoptat l’Estratègia Europa 2020355 en la seva reunió del 17 de juny, 
que estableix com a objectiu específic la promoció de la integració social, en particular mitjançant la reduc-
ció de la població que viu per sota del llindar de la pobresa el 25%, és a dir, en vint milions de persones. Per 
donar compliment a aquest objectiu, s’ha creat la Plataforma europea contra la pobresa i l’exclusió social,356 
una de les set iniciatives emblemàtiques de l’Estratègia Europa 2020. Serveix de complement i està estre-
tament lligada a les altres iniciatives emblemàtiques que se centren en l’augment de l’ocupació i la millora 
de l’educació i les capacitats.

Les accions clau de la Plataforma són les següents: promoure la innovació en la política social, especialment 
mitjançant un suport social més eficaç i eficient; fer el millor ús possible dels fons europeus de suport a la 
inclusió social; fer que la protecció social i els serveis socials siguin més eficaços i responguin millor a les 
noves necessitats socials, i involucrar un nombre més elevat de socis en la lluita contra l’exclusió. 

Cal mencionar també l’adopció per part del Consell, en la seva reunió del dia 8 de març, de la Directiva que 
amplia el dret dels treballadors i les treballadores al permís parental de tres a quatre mesos per a cada proge-
nitor.357 Aquesta directiva té per objecte permetre una millor conciliació entre la vida familiar i professional, 

	354	•	 Comunicació	de	la	Comissió	al	Consell,	al	Parlament	Europeu,	al	Comitè	Econòmic	i	Social	Europeu	i	al	Comitè	de	les	Regi-
ons,	de	5.02.2010,	COM	(2010)	25	final.	

	355	•	 A	partir	de	la	Comunicació	de	la	Comissió	Europea,	«Europa	2020.	Una	estratègia	per	a	un	creixement	intel·ligent,	sostenible	
i	integrador»,	COM	(2010)	2020	final,	5	de	març	de	2010.

	356	•	 Comunicació	de	la	Comissió	Europea	al	Parlament	Europeu,	el	Consell,	el	Comitè	Econòmic	i	Social	Europeu	i	al	Comitè	de	
les	Regions,	de	16.12.2010.	COM	(2010)	758	final.	

	357	•	 Directiva	2010/18/UE	del	Consell,	de	8	de	març	de	2010,	per	la	qual	s’aplica	l’Acord	marc	revisat	sobre	el	permís	parental,	
subscrit	per	BUSINESSEUROPE,	la	UEAPME,	el	CEEP	i	la	CES,	i	es	deroga	la	Directiva	96/34/CE	(DOUE	L068,	de	18.03.2010).	
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així com fomentar la igualtat de gènere en el mercat de treball. Aplica l’Acord marc revisat sobre permís 
parental subscrit entre els interlocutors socials a escala europea.  

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, els serveis de la Comissió Eu-
ropea han elaborat el Pla d’acció de la UE per a la igualtat de gènere i l’autonomia de les dones durant el 
període 2010-2015.358 Aquest Pla té per objecte accelerar la consecució dels objectius de desenvolupament 
del mil·lenni, en particular en relació amb la igualtat de gènere i la salut materna, i contribuir a assolir altres 
objectius internacionals de desenvolupament vinculats a la igualtat de gènere. El Pla presenta un conjunt 
d’accions en diversos àmbits, com ara l’organització de reunions polítiques per avaluar els progressos en la 
matèria, la creació de bases de dades i la realització d’anàlisis sobre la igualtat de gènere i una implicació 
més gran de la societat civil.  

En el context de l’Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social 2010, el Consell, en la seva 
reunió del dia 10 de maig, ha adoptat una Resolució relativa a la inclusió activa dels joves.359 Atenent als 
efectes negatius que la crisi ha tingut sobre l’ocupació de la joventut, amb el consegüent risc que augmenti 
la pobresa en aquest col·lectiu, aquesta resolució subratlla la importància que la política de joventut estigui 
completament integrada en l’execució de l’Estratègia Europa 2020. 

D’altra banda, la Comissió Europea ha presentat l’Estratègia europea sobre discapacitat 2010-2020,360 la 
qual proporciona un marc d’actuació a escala europea i estatal amb l’objectiu que les persones amb discapa-
citat puguin gaudir de tots els seus drets i beneficiar-se plenament d’una participació en l’economia i en la 
societat europees. Es preveu que les accions principals tinguin lloc en els àmbits següents: accessibilitat als 
béns i serveis; participació plena en la societat; igualtat d’oportunitats; participació en el mercat de treball; 
promoció d’una educació i un aprenentatge inclusius; promoció d’unes condicions de vida dignes; igualtat 
d’accés per a les persones amb discapacitat als serveis sanitaris i a les instal·lacions vinculades; promoció 
dels drets de les persones amb discapacitat en l’acció exterior de la UE. L’Estratègia inclou una llista d’ac-
cions clau per als pròxims cinc anys en cadascun dels àmbits esmentats.

L’Estratègia s’elabora tenint en compte, entre altres antecedents normatius, la Decisió del Consell, de 26 
de novembre de 2009, relativa a la celebració, per part de la Comunitat Europea, de la Convenció de les 
Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.361 Es preveu que la Comissió centralitzi, 
sens perjudici de la competència dels estats membres, les qüestions relatives a l’aplicació de la Convenció 
esmentada, que va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006. 
El propòsit de la Convenció és promoure, protegir i assegurar el ple gaudiment i en condicions d’igualtat 
de tots els drets humans i llibertats fonamentals per a totes les persones amb discapacitat, i promoure el 
respecte a la seva dignitat inherent.

També s’ha pres en consideració el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), de 17 de març 
de 2010, sobre les persones amb discapacitat,362 segons el qual és necessari avançar en l’àmbit de la UE en 
relació amb la legislació, les polítiques i un adequat finançament a favor de les persones amb discapacitat, 
mitjançant l’adopció de nous instruments.

Entre els dictàmens del CESE emesos al llarg de l’any 2010, també cal mencionar el Dictamen exploratori 
sobre inclusió social,363 que se centra sobretot en els vincles entre ocupació i inclusió. En aquest sentit, 
es posa de manifest que és necessari centrar-se en les persones més allunyades del mercat de treball, en 

	 358	•	 Comissió	Europea,	Direcció	General	de	Desenvolupament.	Pla	d’acció	de	la	UE	per	a	la	igualtat	de	gènere	i	l’autonomia	de	
les	dones	durant	el	període	2010-2015,	8	de	març	de	2010.	

	 359	•	 Resolució	del	Consell	i	dels	representants	dels	governs	dels	estats	membres,	reunits	en	el	si	del	Consell,	relativa	a	la	inclusió	
activa	dels	joves:	lluita	contra	l’atur	i	la	pobresa	(DOUE	C137/1,	de	27.05.2010).

	 360	•	 Comunicació	de	la	Comissió	al	Parlament	Europeu,	al	Consell,	al	Comitè	Econòmic	i	Social	Europeu	i	al	Comitè	de	les	Re-
gions,	de	15	de	novembre	de	2010,	«Estratègia	europea	sobre	discapacitat	2010-2020:	un	compromís	renovat	per	a	una	
Europa	sense	barreres»,	COM	(2010)	636	final.

	 361	•	 DOUE	L23/35,	de	27.01.2010.	
	 362	•	 Dictamen	del	Comitè	Econòmic	i	Social	Europeu	sobre	el	tema	«Persones	amb	discapacitat:	ocupació	i	accessibilitat	per	eta-

pes	per	a	les	persones	amb	discapacitat	a	la	UE.	Estratègia	de	Lisboa	posterior	a	2010»,	de	17.03.2010.	Dictamen	exploratori	
(DOUE	C354/02,	de	28.12.2010).	

	 363	•	 Dictamen	del	Comitè	Econòmic	i	Social	Europeu	sobre	el	tema	«Inclusió	social»	(DOUE	C128/10,	de	18.05.2010).	
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particular, mitjançant la intensificació dels esforços destinats a aplicar els principis sobre la inclusió activa. 
Es tracta dels treballadors i les treballadores escassament qualificats, persones (la majoria, dones) amb res-
ponsabilitats familiars, treballadors acollits a una jubilació anticipada, persones amb discapacitat, membres 
de minories, immigrants i joves.

El CESE recomana que les polítiques d’activació del mercat de treball es considerin de manera conjunta amb 
les estratègies d’inclusió i que les intervencions siguin personalitzades. També considera que és necessària 
una cooperació més gran entre les autoritats públiques, els serveis públics i privats d’ocupació, els serveis 
socials, els serveis d’educació de persones adultes, els interlocutors socials i la societat civil. Igualment, és 
necessària la coordinació entre serveis com ara els sanitaris, d’educació i habitatge. 

Coincidint amb la finalització de l’Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social 2010, el 
Consell ha adoptat una declaració sobre el tema,364 en la qual expressa el seu compromís de lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social i convida a tots els actors implicats a tenir en compte aquesta prioritat en l’exe-
cució de l’Estratègia Europa 2020. Assenyala que la inclusió activa és una estratègia fonamental en aquest 
sentit i que combatre la pobresa infantil ha de ser una prioritat de primer ordre. També indica que les polí-
tiques econòmica, d’ocupació i social haurien de reforçar-se i complementar-se mútuament i que en totes 
les mesures que es proposin s’hauria de tenir en compte el possible impacte sobre la pobresa i l’exclusió 
social. Conclou que el llegat de l’Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social es continuarà 
desenvolupant mitjançant la Plataforma europea contra la pobresa.

Àmbit estatal

En l’àmbit estatal s’ha de fer referència a dos reials decrets que, malgrat que es van publicar l’any 2009, 
estenen els seus efectes a l’any 2010. En primer lloc, el Reial decret 2007/2009, de 23 de desembre, sobre 
revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a 
l’exercici 2010.365 Aquesta norma preveu una revaloració general de les pensions de l’1%; no obstant això, 
i atenent al compromís del Govern de millorar la quantia de les pensions mínimes per sobre de la revalora-
ció general, es fixen increments que oscil·len entre el 4,87 i el 2% per a les prestacions contributives. Així 
mateix, s’actualitzen les quanties de les assignacions a favor de fills amb discapacitat de 18 anys o més. 

L’any 2010, la quantia màxima de la pensió contributiva, una vegada revalorada, és de 2.466,20 euros 
mensuals. D’altra banda, l’annex del Reial decret conté un quadre de quanties mínimes de les pensions con-
tributives per a aquest exercici. Pel que fa a les pensions no contributives de jubilació i invalidesa, la quantia 
queda fixada en 4.755,80 euros íntegres anuals per a l’any 2010. Es preveu que les persones beneficiàries 
d’una pensió no contributiva poden percebre un complement anual de 525 euros quan acreditin que no són 
propietàries de cap habitatge i que resideixen de forma habitual en un habitatge de lloguer.   

En segon lloc, el Reial decret 2030/2009, de 30 de desembre,366 fixa el salari mínim interprofessional per a 
l’any 2010 en 21,11 euros/dia o 633,30 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. 
Aquestes quanties representen un increment de l’1,5% respecte de les vigents l’any 2009.  

L’Ordre TIN/25/2010, de 12 de gener,367 desenvolupa les previsions legals en matèria de cotitzacions so-
cials per a l’exercici 2010. Mitjançant aquesta norma es reprodueixen les bases i els tipus de cotització 
continguts a la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010,368 i 
s’adapten les bases de cotització establertes amb caràcter general als supòsits de contractes a temps parci-
al. Així mateix, en aquesta ordre es fixen els coeficients aplicables per determinar la cotització a la Seguretat 
Social en supòsits específics, com ara els de conveni especial, col·laboració en la gestió de la Seguretat 

	364	•	 Declaració	del	Consell	sobre	l’Any	Europeu	de	Lluita	contra	la	Pobresa	i	l’Exclusió	Social:	treballar	junts	per	lluitar	contra	la	
pobresa	l’any	2010	i	després	(DOUE	C333/8,	de	10.12.2010).	

	365	•	 BOE	núm.	313,	de	29.12.2009.	
	366	•	 BOE	núm.	315,	de	31.12.2009.	
	367	•	 Ordre	TIN/25/2010,	de	12	de	gener,	per	la	qual	es	desenvolupen	les	normes	de	cotització	a	la	Seguretat	Social,	atur,	fons	

de	garantia	salarial	i	formació	professional,	contingudes	a	la	Llei	26/2009,	de	23	de	desembre,	de	pressupostos	generals	de	
l’Estat	per	a	l’any	2010	(BOE	núm.	15,	de	18.02.2010).

	368	•	 BOE	núm.	309,	de	24.12.2009.
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Social o exclusió d’alguna contingència. Per a l’any 2010, el topall màxim de la base de cotització al règim 
general és de 3.198 euros mensuals; d’altra banda, el topall mínim de cotització per a les contingències 
d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent en cada 
moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual, sense que pugui 
ser inferior a 738,90 euros mensuals. 

Mitjançant el Reial decret 103/2010, de 5 de febrer,369 s’adapta la normativa reglamentària reguladora del 
procediment per a la imposició de sancions per infraccions de l’ordre social a les modificacions introduïdes 
per la Llei 25/2009, de 22 de desembre,370 en l’àmbit del lliure accés a les activitats de serveis i al seu 
exercici, en la Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
Aquestes modificacions tenen per finalitat assegurar la col·laboració i la cooperació entre autoritats amb 
competència per iniciar procediments sancionadors en els diferents estats membres de la Unió Europea, 
mitjançant la comunicació de fets que poden donar lloc a sancions per a altres estats membres. 

En l’àmbit de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, cal fer referència a dos reials 
decrets i una resolució de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials. En primer lloc, el Reial decret 373/2010, 
de 26 de març,371 actualitza, per a l’exercici 2010, les quanties corresponents al nivell mínim de protecció 
garantit per l’Administració general de l’Estat per a les persones beneficiàries valorades en grau III, gran de-
pendència, nivells 1 i 2, i grau II, dependència severa, nivells 1 i 2, d’acord amb l’increment de l’1% de l’in-
dicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). En segon lloc, mitjançant el Reial decret 374/2010, 
de 26 de març,372 es procedeix a la revaloració de la quantia màxima de les prestacions econòmiques pre-
vistes a la cartera de serveis i prestacions del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. Aquesta 
revaloració s’aplica, en l’exercici 2010, a aquelles persones reconegudes de grau III, gran dependència, 
nivells 1 i 2, i grau II, dependència severa, nivells 1 i 2, en funció d’un increment de l’IPC anual del 0,3%.

TAULA V-87. Nivell mínim de protecció garantit del SAAD i quanties màximes de les prestacions econòmiques
Mínim de protecció garantit

Grau III, nivell 2 266,57

Grau III, nivell 1 181,26

Grau II, nivell 2 103,02

Grau II, nivell 1 70,70

Quanties màximes de les prestacions econòmiques

 
Vinculada al servei Cures en l’entorn familiar Assistència personal

Quantia Quantia Quota SS + FP Quantia 
Grau III, nivell 2 833,96 520,69 162,49 (161,01 + 1,48) 833,96

Grau III, nivell 1 625,47 416,98 162,49 (161,01 + 1,48) 625,47

Grau II, nivell 2 462,18 337,25 162,49 (161,01 + 1,48)  

Grau II, nivell 1 401,20 300,90 162,49 (161,01 + 1,48)  

Unitats: euros mensuals.
Font: BOE núm. 75, de 27.03.2010.

Finalment, la Resolució de 15 de juliol de 2010,373 de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials, publica 
l’Acord del Consell de Ministres de 9 de juliol de 2010, pel qual s’aprova el marc de cooperació interad-
ministrativa i els criteris de repartiment de crèdits de l’Administració general de l’Estat per al finançament 

	 369	•	 Reial	decret	103/2010,	de	5	de	febrer,	pel	qual	es	modifica	el	Reglament	general	sobre	procediments	per	a	la	imposició	de	
sancions	per	infraccions	de	l’ordre	social	i	per	als	expedients	liquidadors	de	quotes	a	la	Seguretat	Social,	aprovat	pel	Reial	
decret	928/1998,	de	14	de	maig	(BOE	núm.	47,	de	23.02.2010).

	 370	•	 Llei	25/2009,	de	22	de	desembre,	de	modificació	de	diverses	lleis	per	a	la	seva	adaptació	a	la	Llei	sobre	el	lliure	accés	a	les	
activitats	de	serveis	i	al	seu	exercici	(BOE	núm.	308,	de	23.12.2009).	La	Llei	17/2009,	de	23	de	novembre,	sobre	el	lliure	
accés	a	les	activitats	de	serveis	i	al	seu	exercici	ha	incorporat	parcialment	al	dret	espanyol	la	Directiva	2006/123/CE	del	Par-
lament	Europeu	i	del	Consell,	de	12	de	desembre	de	2006,	relativa	als	serveis	en	el	mercat	interior.	

	 371	•	 Reial	decret	373/2010,	de	26	de	març,	pel	qual	es	determina	el	nivell	mínim	de	protecció	garantit	a	les	persones	beneficiàries	
del	Sistema	per	a	l’autonomia	i	atenció	a	la	dependència	per	a	l’exercici	2010	(BOE	núm.	75,	de	27.03.2010).	

	 372	•	 Reial	decret	374/2010,	de	26	de	març,	sobre	les	prestacions	econòmiques	de	la	Llei	39/2006,	de	promoció	de	l’autonomia	
personal	i	atenció	a	les	persones	en	situació	de	dependència	per	a	l’exercici	2010	(BOE	núm.	75,	de	27.03.2010).	

	 373	•	 BOE	núm.	176,	de	21.07.2010.	
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durant el període 2010-2013 del nivell acordat, previst a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.374 Els tres 
primers anys de vigència de la Llei 39/2006, l’establiment dels criteris de distribució dels crèdits destinats 
al nivell acordat s’ha fet amb caràcter provisional i una vigència limitada a l’exercici en curs. Els criteris de 
distribució utilitzats en aquest període de tres anys han estat els previstos a la Llei: població en situació de 
dependència, dispersió geogràfica, insularitat, emigrants retornats i altres factors. No obstant això, i atès 
que no es disposava de dades consolidades que reflectissin la gestió de cada comunitat autònoma, s’han 
ponderat —juntament amb les dades inicials de la gestió realitzada: les valoracions i els dictàmens de grau 
i nivell de dependència— les estimacions sobre la població potencialment en situació de dependència de 
cada comunitat. 

En l’actualitat ja es considera que les dades del Sistema d’informació del SAAD (SISAAD) reflecteixen fi-
delment el nivell de gestió realitzat, per la qual cosa les prestacions reconegudes es consideren un factor 
determinant per al finançament del sistema per part de l’Administració general de l’Estat en aquest nivell de 
protecció i, en conseqüència, perd pes la població que es troba potencialment en situació de dependència. 

D’altra banda, el Reial decret 404/2010, de 31 de març,375 desenvolupa les previsions contingudes en els 
articles 73 i 108 de la Llei general de la Seguretat Social,376 així com el que es preveu en l’Estratègia espa-
nyola de seguretat i salut en el treball 2007-2012, mitjançant l’establiment de les condicions i els requisits 
que han de concórrer en les empreses per poder accedir a una reducció de les cotitzacions per contingències 
professionals com a conseqüència de la seva contribució a la disminució de la sinistralitat laboral i per a la 
realització d’actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i de les malalties professionals. 
Aquest Reial decret ha estat desenvolupat per l’Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny,377 en relació amb l’es-
pecificació del disseny i el contingut del fitxer informàtic a través del qual les entitats gestores o les mútues 
remeten l’informe proposta per a la concessió o denegació de l’incentiu sol·licitat per les empreses. També 
es fixen mitjançant aquesta ordre els valors límit dels índexs de sinistralitat a tenir en compte per al càlcul 
de l’incentiu aplicable i el volum mínim de cotització per contingències professionals que s’ha d’assolir.    

Amb relació a les iniciatives d’àmbit estatal, cal fer referència al Pla extraordinari de foment de la inclusió soci-
al i la lluita contra la pobresa 2010.378 Aquest Pla reforça el Pla nacional d’acció per a la inclusió social 2008-
2010 davant l’actual conjuntura econòmica, que ha transformat en gran manera la realitat a la qual aquest 
Pla pretenia donar resposta: s’ha incrementat el nombre de persones en situació de vulnerabilitat social i ha 
canviat el perfil de les que es troben en situació de pobresa. El Pla extraordinari introdueix noves mesures per al 
foment de la inclusió social centrades en el reforç de l’atenció directa a la ciutadania en risc d’exclusió a través 
dels ajuntaments i les organitzacions no governamentals. També s’introdueixen mesures de desenvolupament 
del tercer sector, en què s’inclouen els centres especials de treball, les empreses d’inserció, les cooperatives, 
les fundacions i les associacions. En aquest sentit, el Pla preveu l’elaboració d’una llei d’economia social.379

Àmbit autonòmic

En l’àmbit de la inclusió social i els serveis socials cal fer referència a un decret llei, dos decrets i tres plans 
d’actuació: 

	374	•	 El	finançament	per	part	de	l’Estat	de	la	Llei	39/2006,	de	14	de	desembre,	de	promoció	de	l’autonomia	personal	i	atenció	a	les	
persones	en	situació	de	dependència	s’articula	a	partir	de	dos	nivells:	el	nivell	mínim,	que	és	una	quantia	que	es	fixa	per	a	
cada	persona	beneficiària	en	funció	del	seu	grau	i	nivell	de	dependència,	i	el	nivell	acordat,	que	s’articula	mitjançant	convenis	
bilaterals	amb	les	comunitats	autònomes	a	partir	de	determinats	criteris	de	distribució,	com	ara	la	població	en	situació	de	
dependència,	la	dispersió	geogràfica	o	la	insularitat.	D’altra	banda,	les	comunitats	autònomes	poden	fixar	nivells	de	protecció	
addicionals	amb	càrrec	als	seus	pressupostos.			

	375	•	 Reial	decret	404/2010,	de	31	de	març,	pel	qual	es	 regula	 l’establiment	d’un	sistema	de	reducció	de	 les	cotitzacions	per	
contingències	professionals	a	les	empreses	que	hagin	contribuït	especialment	a	la	disminució	i	prevenció	de	la	sinistralitat	
laboral	(BOE	núm.	79,	d’1.04.2010).	

	376	•	 Reial	decret	legislatiu	1/1994,	de	20	de	juny,	pel	qual	s’aprova	el	Text	refós	de	la	Llei	general	de	la	Seguretat	Social	(BOE	
núm.	154,	de	29.06.1994).	

	377	•	 BOE	núm.	136,	de	4.06.2010.	
	378	•	 El	Pla	s’adopta	en	la	reunió	del	Consell	de	Ministres	del	dia	26	de	febrer	de	2010.	
	379	•	 El	Parlament	de	l’Estat	ha	aprovat	la	Llei	5/2011,	de	29	de	març,	d’economia	social	(BOE	núm.	76,	de	30.03.2011).	Aquesta	

Llei	té	per	objectiu	l’aprovació	d’un	marc	jurídic	comú	per	al	conjunt	d’entitats	que	integren	l’economia	social,	així	com	la	
determinació	de	les	mesures	de	foment	a	favor	d’aquestes.
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Tal com ja es va comentar en l’anterior edició d’aquesta Memòria, el Govern de la Generalitat ha aprovat 
noves mesures per facilitar l’accés a l’RMI mitjançant el Decret llei 1/2010, de 12 de gener.380 Aquestes 
mesures estan fonamentades en el context socioeconòmic de greu crisi econòmica i les seves conseqüències 
en l’esfera de l’RMI. En aquest sentit, l’RMI s’ha convertit en el darrer esglaó del conjunt de prestacions del 
sistema de protecció social i està assumint un paper essencial a l’hora d’amortir les conseqüències socials 
de l’atur en els col·lectius més vulnerables. Les mesures que introdueix el Decret llei són les següents: es 
modifica el període de càlcul per accedir a l’RMI, reduint de dotze a sis el nombre de mesos a tenir en 
compte en la valoració dels ingressos de la unitat familiar; d’altra banda, es modifica també, de manera 
transitòria, el nombre de mesos a tenir en compte en la valoració, i es passa de sis a quatre mesos per a les 
noves sol·licituds que es presentin a partir de l’1 de juny de 2010, inicialment, per un període d’un any. 

El Govern ha aprovat el Decret 24/2010, de 23 de febrer,381 davant la necessitat que la Comissió Rectora 
del Pla d’acció per a la inclusió social, constituïda pel Decret 61/2003, de 20 de febrer,382 respongui a la 
realitat actual i als diversos canvis que s’han produït en el si de l’Administració de la Generalitat. La Comis-
sió Rectora del Pla es constitueix com un òrgan de participació i de coordinació entre les administracions 
públiques, les organitzacions socials més representatives en inclusió social de Catalunya, les organitzacions 
sindicals i patronals, els col·legis professionals vinculats i persones expertes i/o investigadores de reconegut 
prestigi en la matèria. En el Decret, el projecte del qual ha estat objecte del Dictamen 3/2010 del CTESC, 
s’estableix que una de les funcions de la Comissió és precisament l’elaboració del Pla d’acció per a la inclu-
sió i la cohesió social a Catalunya i proposar-lo al Govern de la Generalitat per a la seva aprovació.  

Dictamen 3/2010, sobre el Projecte de decret de la Comissió Rectora del Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió 
social a Catalunya

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social ha aprovat aquest Dictamen en la seva sessió extraordinària 
del dia 11 de gener de 2010.

El Dictamen conté dues observacions generals i sis observacions a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que el CTESC considera que s’haurien d’incloure com a membres de la 
Comissió Rectora del Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya les organitzacions empresa-
rials més representatives de Catalunya.

En les observacions a l’articulat es recomana que s’aclareixi el qualificatiu de “més representatives” aplicat a 
les organitzacions socials en el camp de la inclusió social a Catalunya i també es considera que s’haurien de 
desenvolupar els criteris de representativitat, territorialitat i prestigi reconegut que determinen la presència 
d’aquestes organitzacions a la Comissió Rectora.

La norma aprovada incorpora el 58% de les consideracions emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

El Pla d’acció per a la inclusió social i la cohesió social a Catalunya 2010-2013383 s’ha elaborat en el marc 
de l’Estratègia europea per a la inclusió social seguint els objectius comuns definits a escala europea i es-
tatal. Aquest Pla es configura com un pla sectorial, que deriva del Pla estratègic de serveis socials, i pretén 
donar un impuls significatiu a la política social catalana, així com ser un punt d’inflexió en la manera d’abor-
dar les problemàtiques socials, davant els grans canvis econòmics i socials dels darrers anys i l’emergència 
i l’extensió de nous riscos de vulnerabilitat i exclusió a la societat catalana. 

El Pla parteix dels principis generals d’actuació següents: a) perspectiva integral de la política d’inclusió 
social; b) transversalitat de les polítiques en aquest àmbit; c) proximitat de les polítiques socials, que han 
de tenir en compte les especificitats territorials i la diversitat, integrant una perspectiva comunitària; d) 

	 380	•	 Decret	llei	1/2010,	de	12	de	gener,	de	modificació	de	la	Llei	10/1997,	de	3	de	juliol,	de	la	renda	mínima	d’inserció.	
	 381	•	 Decret	2/2010,	de	23	de	febrer,	de	la	Comissió	Rectora	del	Pla	d’acció	per	a	la	inclusió	i	la	cohesió	social	a	Catalunya	(DOGC	

núm.	5579,	de	3.03.2010).
	 382	•	 DOGC	núm.	3841,	de	12.03.2003.	
	 383	•	 Acord	GOV/152/2010,	de	7	de	setembre,	pel	qual	s’aprova	el	Pla	d’acció	per	a	 la	 inclusió	 i	 la	cohesió	social	a	Catalunya	

2010-2013	(DOGC	núm.	5716,	de	16.09.2010).	
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incorporació de processos i instruments de participació; e) priorització de les polítiques i actuacions més 
orientades a combatre les causes de l’exclusió social; f) desenvolupament d’instruments que garanteixin la 
implementació, el seguiment i l’avaluació del desplegament del Pla. 

D’altra banda, el Pla s’estructura en vuit eixos estratègics de treball, que responen als grans àmbits d’acció 
en els quals cal promoure de manera transversal actuacions per garantir la cohesió social. En cada eix estra-
tègic es determinen els objectius estratègics i els objectius operatius que especifiquen les línies d’actuació 
que caldrà desenvolupar mitjançant accions concretes, programes, actuacions, serveis ja existents o de nova 
creació en els quals es farà efectiva i visible la política d’inclusió i cohesió social. Els vuit eixos estratègics 
del Pla són els següents: 

1. En l’àmbit econòmic, garantir els ingressos econòmics i l’accés als serveis públics de les persones en risc 
o en situació d’exclusió social.

2. En l’àmbit laboral, garantir la inclusió activa de totes les persones en el mercat laboral en condicions 
d’igualtat.

3. En l’àmbit formatiu, garantir l’accés a una formació inclusiva en igualtat d’oportunitats per a tothom en 
totes les edats.

4. En l’àmbit social i sanitari, garantir la inclusió social d’aquelles persones que es poden trobar en risc o 
en situació d’exclusió social per problemes de salut que transcendeixen l’àmbit social.

5. En l’àmbit residencial, garantir el dret a l’habitatge digne per a totes les persones per promoure la inclu-
sió residencial. 

6. En l’àmbit relacional, enfortir les famílies i les xarxes socials i comunitàries de proximitat per garantir la 
inclusió social i l’exercici de la ciutadania.

7. En l’àmbit territorial, garantir que les accions inclusives incorporin les especificitats territorials i la diver-
sitat, i que integrin una perspectiva de treball comunitària per evitat processos de segregació territorial 
que realimentin l’exclusió social.

8. En l’àmbit polític i ciutadà, garantir a tots els ciutadans i ciutadanes l’exercici ple de la seva ciutadania.

També s’ha aprovat el Pla estratègic de serveis socials 2010-2013,384 en el qual es recullen el conjunt de 
mesures, recursos i accions necessaris per tal de fer front als principals reptes en l’àmbit social. Inclou un 
diagnòstic de les necessitats socials de la societat catalana i un Pla de qualitat dels serveis socials. S’ha 
elaborat tenint en compte el mandat de la Llei 12/2007, de serveis socials, i el diagnòstic sobre l’estat 
dels serveis socials a Catalunya, d’on s’identifiquen tres reptes principals per al Sistema Català de Serveis 
Socials: la universalització dels serveis socials, la seva qualitat i el desenvolupament del sistema públic de 
serveis socials. 

El Pla s’estructura a l’entorn de cinc eixos estratègics i cada eix es desenvolupa mitjançant línies d’actuació. 

TAULA V-88. Eixos i línies estratègiques del Pla estratègic de serveis socials 2010-2013
Eixos  Línies estratègiques

Eix 1. 
El dret de les persones als serveis 
socials

1.1 Desenvolupament normatiu dels drets i deures de les persones

1.2 Visibilitat del sistema i comunicació efectiva 

1.3 Promoció de la participació de les persones al Sistema

1.4 L’ètica del sistema

	384	•	 Acord	GOV/156/2010,	de	3	d’agost,	pel	qual	s’aprova	el	Pla	estratègic	de	serveis	socials	2010-2013	(DOGC	núm.	5741,	de	
25.10.2010).
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Eix 2.
L’oferta de prestacions de qualitat

2.1 La cartera de serveis adaptada a l’atenció de les necessitats socials de les persones

2.2 La prevenció i l’acció comunitària

2.3 Els nivells de referència de la qualitat per a les prestacions

2.4 Els objectius de cobertura i el pla d’implantació

Eix 3. 
La vertebració del sistema i el 
treball en xarxa

3.1 L’organització de Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública

3.2 El paper de les àrees bàsiques de serveis socials i el model de serveis socials bàsics

3.3 El model de prestació dels serveis socials especialitzats

3.4 L’impuls de l’activitat de les entitats d’iniciativa social

3.5 El model de finançament i la concertació de serveis

Eix 4. 
Les persones que treballen en el 
sistema: motor i punt de referència

4.1 Reconèixer i formalitzar l’actuació de les persones que treballen en el Sistema

4.2 Les dotacions de personal

4.3 La capacitació, el suport i la protecció

4.4 La comunicació i la gestió del coneixement

Eix 5. 
Planificació i avaluació basades 
en el coneixement

5.1 Implantar el Sistema d’Informació Social

5.2 Desenvolupar la planificació del Sistema de Serveis Socials

5.3 Desenvolupar el model d’avaluació del funcionament del Sistema

5.4 El coneixement a partir de la recerca i la innovació

Font: Departament de Benestar Social i Família. Pla estratègic de serveis socials de Catalunya 2010-2013. Sinopsi.

Aquest Pla s’ha de desplegar mitjançant plans sectorials, que s’han d’elaborar tenint en compte les diferents 
situacions de necessitat d’atenció social.385 

D’acord amb el mandat de la Llei 12/2007, de serveis socials, el Pla estratègic inclou el Pla de qualitat dels 
serveis socials de Catalunya 2010-2013,386 que la mateixa Llei defineix com l’instrument bàsic per assegu-
rar el desenvolupament i l’aplicació dels criteris de qualitat. Així, el Pla de qualitat és el marc de referència 
en el qual s’estableixen els criteris i estàndards mínims i òptims de qualitat de les activitats i les prestacions 
de serveis socials, així com els mecanismes d’avaluació i garantia del compliment dels criteris de qualitat. 

El Pla de qualitat estableix un marc conceptual que fixa una definició de la qualitat des de tres  
perspectives: la qualitat de servei definida com la valoració que les persones destinatàries del servei fan del 
grau de satisfacció obtingut en relació amb les seves necessitats i expectatives; la qualitat tècnica, que fa re-
ferència a l’adequada utilització dels avenços científics en la prestació dels serveis; i la qualitat en la gestió, 
que es defineix com l’aplicació pràctica d’una sèrie de conceptes que s’han identificat com a característics 
d’organitzacions que aconsegueixen uns bons resultats de manera sostinguda i sostenible en el temps. 

El Pla s’estructura a l’entorn de cinc eixos estratègics, que responen a una sèrie d’objectius estratègics, i es 
desenvolupa mitjançant línies d’actuació estratègica.

TAULA V-89. Eixos i objectius estratègics del Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya 2010-2013
  Eixos  Objectius estratègics

Eix 1. 

Qualitat de servei

1.
Avaluar la satisfacció de les persones usuàries de les prestacions garantides proveïdes per la Xarxa 
de Serveis Socials d’Atenció Pública (XSSAP)

2. Promoure la transparència de l’XSSAP respecte a l’atenció a la ciutadania

3.
Dissenyar i implantar una eina que permeti, de manera regular, copsar les necessitats socials de 
Catalunya, el coneixement i la percepció que la ciutadania té del Sistema Català de Serveis Socials

	 385	•	 D’acord	amb	l’article	7	de	la	Llei	12/2007,	d’11	d’octubre,	de	serveis	socials,	són	situacions	amb	necessitat	d’atenció	especial:	a)	
discapacitat	física,	psíquica	o	sensorial;	b)	malalties	mentals	i	malalties	cròniques;	c)	necessitat	social,	com	les	relacionades	amb	la	
manca	d’habitatge	o	amb	la	desestructuració	familiar;	d)	drogodependències	i	altres	addiccions;	e)	violència	i	delinqüència	juvenil;	
f)	exclusió	i	aïllament	socials;	g)	vulnerabilitat,	risc	o	dificultat	social	per	a	la	gent	gran,	la	infància	i	l’adolescència;	h)	violència	mas-
clista	i	les	diverses	manifestacions	de	violència	familiar;	i)	discriminació	per	raó	de	sexe,	lloc	de	procedència,	discapacitat,	malaltia,	
ètnia,	cultura,	religió	o	per	qualsevol	altra	raó;	j)	problemes	de	convivència	i	de	cohesió	social;	k)	el	fet	d’haver	estat	víctima	de	
delictes	violents,	un	mateix	o	els	familiars;	l)	sotmetiment	a	mesures	d’execució	penal,	propi	o	dels	familiars;	m)	condicions	laborals	
precàries,	desocupació	i	pobresa;	n)	urgències	socials;	o)	emergències	socials	per	catàstrofes;	p)	petició	d’asil.	

	 386	•	 El	Pla	de	qualitat	dels	serveis	socials	de	Catalunya	s’aprova	per	 l’Acord	GOV/231/2010,	de	23	de	novembre	(DOGC	núm.	
5766,	de	30.11.2010).	



540

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

Eix 2. 

Qualitat tècnica
4.

Aconseguir que el Sistema Català de Serveis Socials sigui un referent europeu quant a la qualitat 
tècnica dels seus serveis

Eix 3. 

Qualitat en la gestió

5.
Promoure les funcions de lideratge entre les persones amb responsabilitat en els diferents nivells 
de l’XSSAP

6.
Augmentar el 25% els serveis de l’XSSAP que utilitzin metodologies de gestió reconegudes en els 
models de qualitat i excel·lència

7.
Disposar periòdicament d’una anàlisi de la qualitat de la gestió de l’XSSAP a partir de les dades 
que ofereixi el sistema d’informació social

Eix 4. 

Qualitat en l’ocupació
8.

Augmentar el 25% el nombre d’organitzacions de l’XSSAP que disposen d’eines de 
desenvolupament professional i de plans de formació específics

Eix 5.

Innovació i millora contínua
9.

Fer del Sistema Català de Serveis Socials una referència europea quant a la innovació en els 
serveis socials

Font: Departament de Benestar Social i Família. Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya 2010-2013. Sinopsi.

Finalment, mitjançant el Decret 142/2010, d’11 d’octubre,387 s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-
2011, el projecte del qual ha estat objecte del Dictamen 26/2010 del CTESC. La Cartera inclou les presta-
cions de serveis, econòmiques i tecnològiques que ofereix el sistema públic de serveis socials per al període 
biennal indicat, que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals, i té com a desti-
natàries les persones que es troben en situacions amb necessitat d’atenció especial. La Cartera inclou la 
descripció d’una sèrie de característiques per a les prestacions,388 que poden ser prestacions garantides, que 
es configuren com a dret subjectiu, i prestacions no garantides, subjectes a la disponibilitat pressupostària 
limitada i als principis de prelació i concurrència. 

Aquesta segona Cartera de Serveis Socials conté els elements essencials de la primera Cartera,389 als quals s’han 
afegit les novetats següents: a) s’han ampliat en sis les prestacions de servei garantides a persones que es troben 
en situació de dependència, que fan referència a serveis de centre de dia de teràpia ocupacional i a serveis de 
centre de dia ocupacionals d’inserció; b) s’han revisat, concretat i millorat les definicions de les prestacions i 
s’ha afegit la descripció de l’objecte i les funcions, excepte en les prestacions econòmiques, en les quals úni-
cament s’ha afegit l’objecte; c) s’han concretat els criteris d’accés a les prestacions, en referència amb la nor-
mativa reguladora; d) en les prestacions econòmiques s’ha afegit la classificació entre prestacions permanents, 
temporals i puntuals, i s’han incorporat a la Cartera una sèrie de prestacions socials de caràcter econòmic de 
dret de concurrència; e) s’ha ampliat l’abast d’algunes prestacions; f) s’ha modificat el càlcul de l’import men-
sual del cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions de servei no gratuïtes, considerant 
365 dies anuals; g) s’han incorporat dos serveis nous, i h) s’ha afegit una disposició relativa al tractament fiscal 
de les prestacions i una altra referent al procediment per incorporar noves prestacions a la Cartera. 

Dictamen 26/2010, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social ha aprovat aquest Dictamen en la seva sessió extraordinària 
del dia 31 de maig de 2010.

El Dictamen conté deu observacions generals i vuit a l’articulat. 

En el Dictamen el CTESC considera que el desplegament normatiu de la Llei de serveis socials no ha donat 
resposta, amb l’eficiència i la suficiència necessàries, a les premisses de què partia la Llei, i que s’ha actuat 
amb retard i no s’han mobilitzat els recursos imprescindibles per fer viable un model d’estat del benestar 
universal i equitatiu. 

També es posa de manifest que la Cartera de Serveis Socials reflecteix una multiplicitat de prestacions, la 
majoria de les quals no són suficients per pal·liar l’estat de precarietat en què es troben moltes persones. Es 

	387	•	 DOGC	núm.	5738,	de	20.10.2010.
	388	•	 Identificació	de	la	prestació,	garantia,	descripció/definició,	objecte,	funcions,	tipologia,	població	destinatària,	edat,	forma	de	

la	prestació,	perfil	dels	professionals,	ràtios,	estàndards	de	qualitat	i	criteris	d’accés.	Pel	que	fa	a	les	prestacions	de	servei	no	
gratuïtes,	s’inclouen,	a	més,	els	indicadors	següents:	cost	de	referència,	mòdul	social	i	copagament	màxim	per	part	de	les	
persones	usuàries	del	servei.	En	les	prestacions	econòmiques	s’especifica	també	el	tractament	fiscal.	

	389	•	 El	Decret	151/2008,	de	29	de	juliol,	va	aprovar	la	primera	Cartera	de	Serveis	Socials.
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considera que la fragmentació i atomització del sistema de prestacions dificulta l’accés real dels ciutadans i 
ciutadanes a les prestacions i el ple coneixement per part dels professionals de les possibles respostes a donar 
a certes situacions. També es posa de manifest que s’haurien d’ampliar les ràtios de professionals per poder 
atendre adequadament les persones que ho necessiten i poder reduir les llistes d’espera actuals.

El CTESC posa de manifest que la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 s’ha elaborat sense tenir enllestits 
dos plans previs, el Pla estratègic i el Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya, la qual cosa pot fer 
que algunes de les prestacions recollides a la Cartera no guardin la coherència imprescindible amb les mesu-
res, els recursos i les accions proposades per aquests plans. També es considera que el Decret d’acreditació 
d’entitats s’hauria d’haver aprovat de forma simultània a l’entrada en vigor de la Llei 12/2007 per, entre altres 
qüestions, garantir l’homogeneïtat de la qualitat del servei de totes les entitats prestadores de serveis de la 
Xarxa Pública de Serveis Socials de Catalunya. 

El CTESC considera que l’estructura dels continguts de la Cartera és insuficient per esdevenir realment una 
Cartera útil i considera que s’hi haurien d’incloure més continguts.

També es proposa que caldria promoure el concepte de finestra única als serveis socials per facilitar als ciuta-
dans les gestions i els tràmits necessaris des d’un sol canal, al marge de quina sigui l’Administració competent 
i del tipus de servei o prestació social demanat.

El CTESC considera que la disposició transitòria que preveu l’acreditació provisional dels establiments que 
poden formar part de la xarxa pública genera inseguretat jurídica i podria no garantir l’acreditació d’alguns 
establiments que estiguin operant a l’entrada en vigor d’aquest Projecte de decret.

El CTESC considera que el fet que, en alguns serveis de competència municipal, els ens locals puguin fixar 
o no la participació econòmica de les persones usuàries en el cost d’aquestes prestacions, pot vulnerar el 
principi d’equitat territorial. 

També es posa de manifest que la disposició addicional primera dóna excessiva discrecionalitat al departa-
ment competent en matèria de serveis socials per modificar el copagament dels serveis previstos a la Cartera 
de Serveis. El CTESC proposa que aquesta modificació no es faci per mitjà d’una norma de rang inferior a 
decret.

La norma aprovada incorpora el 37% de les consideracions emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

D’altra banda, en l’àmbit de la infància i l’adolescència, cal fer referència a una llei i a un pla sectorial.

Així, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,390 l’Avant-
projecte de la qual ha estat objecte del Dictamen 7/2009 del CTESC, reuneix dues regulacions en un sol 
instrument jurídic: d’una banda, la regulació de la infància i l’adolescència en general, en què s’estableixen 
els principis rectors i els drets de la infància i l’adolescència; i, de l’altra, la regulació de la protecció de la 
infància i l’adolescència quan es produeix una situació de risc o desemparament que cal pal·liar amb les 
mesures necessàries d’intervenció pública. Aquesta Llei també respon a la necessitat d’actualitzar i modifi-
car la regulació fins ara vigent amb relació a les noves demandes i circumstàncies socials. 

Dictamen 7/2009, sobre l’Avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social ha aprovat aquest Dictamen en la seva sessió extraordinària 
del dia 27 d’abril de 2009. 

El Dictamen conté nou observacions generals i trenta-set a l’articulat.

El CTESC considera oportunes les mesures d’aquesta norma encaminades a combatre el maltractament infan-
til. També considera positiu que en la regulació es distingeixin les situacions de risc i les de desemparament.

	 390	•	 DOGC	núm.	5641,	de	2.06.2010.	
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El CTESC considera que l’Administració pública té la responsabilitat de planificar i promoure els equipaments 
i serveis destinats a la protecció de la infància i adolescència, per la qual cosa es considera que els recursos, 
serveis i equipaments que les administracions públiques donin a gestionar a les entitats d’iniciativa privada 
es faci per mitjà de concurs públic. 

En el Dictamen es manifesta l’oportunitat de crear un Registre d’homologació de les entitats d’iniciativa pri-
vada que prestin els serveis i gestionin els recursos i equipaments establerts en la norma. 

En el Dictamen es posa de manifest que la norma hauria de donar una major rellevància als processos de 
mediació i es considera que s’hauria de fer esment al dret del treball dels més grans de 16 anys. També es 
considera que caldria definir les qualificacions requerides i la formació necessària dels professionals en cada 
àmbit d’actuació que sol·licita la norma.

En les observacions a l’articulat es proposen modificacions de tipus tècnic orientades a millorar la protecció 
dels infants, per exemple, es fan dues observacions sobre terminis que es consideren excessius; es recomana 
que els treballs d’investigació i informes incloguin la perspectiva territorial; es remarca que el Pla d’atenció 
integral a la infància i adolescència hauria de potenciar una coordinació adequada quan el risc ja està mani-
festat i quan hi ha una situació de desemparament del menor; es recomana que en l’atenció prioritària de les 
víctimes de maltractament es tingui en compte l’accés prioritari als centres d’educació infantil i primària, i als 
instituts d’educació secundària; es considera que s’hauria de regular la composició de les taules territorials 
d’infància, incloent-hi, entre d’altres, els agents econòmics i socials més representatius; en l’àmbit de la salut, 
es demana incloure la possibilitat de crear unitats especialitzades en maltractaments infantils; en l’àmbit de 
l’educació, es considera que s’hauria de donar el suport necessari als joves extutelats que vulguin cursar estu-
dis superiors; es considera que l’acolliment en unitat convivencial en acció educativa necessita una regulació 
molt més àmplia de la que es fa en l’Avantprojecte.

La norma aprovada incorpora el 29% de les consideracions emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2010-2013391 és el pla sectorial a través 
del qual es desplega el Pla estratègic de serveis socials en l’àmbit de la infància i l’adolescència, i en el qual 
es defineixen les polítiques públiques socials adreçades a aquesta població. És un pla de polítiques integrals 
en infància i adolescència que s’adreça a tota la infància i l’adolescència de Catalunya, tal com s’esmenta a 
la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, comentada ante-
riorment. Així, aquest Pla esdevé l’instrument per a la planificació i l’avaluació de les polítiques, actuacions i 
serveis a la infància i l’adolescència de Catalunya, i que fomenta l’exercici dels seus drets, serveis inclusius i 
de qualitat, el treball transversal i la cooperació institucional. Mitjançant aquest Pla es vol donar compliment 
a les directrius i recomanacions estatals, europees i internacionals en l’àmbit de la infància i l’adolescència. 

Es fonamenta en els principis rectors següents: a) la promoció dels drets de la infància, el reforç de la seva 
defensa i la garantia del seu compliment; b) la persecució de l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la reducció 
de desigualtats; c) la priorització i potenciació de la prevenció i les intervencions precoces; d) la promoció de 
l’atenció integral i el suport a les famílies; e) la recerca de la proximitat en la promoció, atenció i prestació 
de serveis; f) l’aprofundiment en sistemes d’intervenció en xarxa i d’actuació transversal; g) l’enfortiment 
de la protecció dels infants i adolescents en situació de risc social i desemparament. Aquests principis fan 
necessària la intervenció mitjançant la definició de cinc àmbits clau d’actuació, cadascun dels quals agrupa 
un conjunt d’eixos estratègics, en els quals, alhora, es concreten els objectius estratègics.

TAULA V-90. Àmbits d’actuació i eixos estratègics del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Ca-
talunya 2010-2013

Àmbits clau d’actuació Eixos estratègics

Desenvolupament 
equilibrat i saludable

Promoure hàbits, estils de vida individual i estils educatius parentals saludables, equilibrats i constructius

Potenciar la conciliació de la vida social, escolar-laboral, familiar i personal

Fomentar valors de respecte del medi ambient i facilitar un espai públic, segur i accessible per a la 
infància i l’adolescència

Millorar la salut i el desenvolupament de la infància i l’adolescència

	391	•	 Aprovat	per	l’Acord	GOV/193/2010,	de	26	d’octubre	(DOGC	núm.	5747,	de	3.11.2010).
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Accés al coneixement i 
transició al treball

Incrementar l’èxit escolar a tots els nivells educatius i la finalització dels estudis obligatoris en els 
adolescents

Oferir igualtat d’accés al coneixement, la cultura i les noves tecnologies de la informació i les 
comunicacions

Donar suport als adolescents en la transició al món laboral i vetllar per la qualitat de les seves condicions 
laborals

Entorn segur, prevenció 
del risc i protecció

Promoure, en l’àmbit social, educatiu i familiar, un entorn segur i estable capaç de satisfer les necessitats 
bàsiques d’infants i adolescents

Impulsar polítiques de prevenció del risc social que prioritzin la intervenció comunitària

Protegir la infància i l’adolescència de la vulneració dels seus drets i de qualsevol forma de violència

Participació i integració 
activa a la comunitat

Difondre la visió de la infància i de l’adolescència com a subjectes de drets i deures

Fomentar la participació de la infància i l’adolescència en la comunitat, en les activitats d’oci, lleure i 
esport, i en qualsevol assumpte que els afecti

Font: Departament de Benestar i Família. Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2010-2013.

El Pla d’atenció integral incorpora un sistema d’indicadors per tal de fer el seguiment i l’avaluació dels 
objectius estratègics del Pla, de manera que per a cada objectiu s’han definit un indicador o més; en total, 
s’incorporen cent indicadors, la majoria dels quals són de resultat o d’impacte.

5.6 • FINANÇAMENT DE LA PROTECCIÓ SOCIAL

La despesa en protecció social a Espanya representa el 22,7% del PIB l’any 2008, 1,7 punts percentuals 
més que l’any 2007. Les partides més importants són la salut i la vellesa, cadascuna de les quals manté un 
pes del 30% en el total de la despesa en protecció social. La vellesa és la despesa que més punts percen-
tuals ha perdut entre el 2007 i el 2008 (-1,1), mentre que la desocupació és la que més punts percentuals 
ha guanyat (1,8).

En comparació amb la UE-27, la despesa en protecció social a Espanya representa 3,6 punts percentuals 
menys del PIB. Les diferències més acusades en la distribució d’aquesta despesa per partides s’identifiquen 
en la desocupació, que és 8,3 punts percentuals superior a Espanya respecte de la UE-27, i en la vellesa, 
que és 7,6 punts percentuals inferior a Espanya.

TAULA V-91. Despesa en protecció social en percentatge del PIB i distribució. Espanya i UE-27, 2007-2008

 
Espanya UE-27 Espanya – UE-27

2007 2008 2007 2008 2008
PROTECCIÓ SOCIAL / PIB (%) 21,0 22,7 25,7 26,4 -3,6

 2007 2008 2007 2008 2008
PROTECCIÓ SOCIAL (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Salut 30,4 30,1 28,5 28,5 1,7

Vellesa 31,1 30,0 37,4 37,6 -7,6

Desocupació 11,4 13,2 4,9 5,0 8,3

Viduïtat 9,3 8,7 6,0 6,0 2,7

Discapacitat 7,3 7,0 7,9 7,8 -0,8

Família 6,0 6,6 7,8 7,9 -1,3

Costos administratius 2,2 2,1 3,0 3,0 -0,9

Exclusió social 1,2 1,2 1,3 1,3 -0,1

Habitatge 0,9 0,8 2,0 2,0 -1,1

Altres partides 0,3 0,2 1,1 1,1 -0,9

Unitats: percentatge del PIB i sobre el total de la despesa.
Font: Eurostat.

Les dades de protecció i promoció social en els pressupostos generals de l’Estat són més actuals que les 
analitzades anteriorment. Per a l’any 2010, s’aprecia que aquesta despesa és de 172.009 milions d’euros 
i que creix el 4% respecte de l’any 2009. El pes de la despesa en protecció i promoció social representa el 
49% del pressupost total de l’Estat i el 16,2% del PIB, percentatges que també han augmentat respecte 
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de l’any 2009. La partida més important de despesa és la de pensions (63% del total), seguida de la de 
desocupació (18%). Aquesta darrera és la que més ha crescut l’any 2010 (6,1 punts percentuals), a causa 
de la persistència de les dificultats econòmiques, mentre que la partida de gestió de la Seguretat Social és 
la que més s’ha reduït (-4,1 punts percentuals).

TAULA V-92. Despesa en protecció i promoció social en els pressupostos generals de l’Estat 2008-2010
 2008 2009 2010 2010-2009
1. TOTAL PRESSUPOST 314.522 350.213 350.696 0,1
2. PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 150.457 165.317 172.009 4,0

(2) / (1) en percentatge 47,8 47,2 49,0 1,8

(2) / PIB en percentatge 13,8 15,7 16,2 0,5

 2008 2009 2010 2010-2009
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL (%) 100,0 100,0 100,0 0,0

Pensions 65,1 64,2 63,0 -1,2

Desocupació 10,5 11,9 18,0 6,1

Altres prestacions econòmiques 9,4 9,1 8,4 -0,7

Gestió de la Seguretat Social 7,5 7,8 3,7 -4,1

Foment de l’ocupació 5,1 4,6 4,5 -0,1

Serveis socials 1,5 1,5 1,6 0,1

Accés a l’habitatge 0,9 1,0 0,9 -0,1

Unitats: milions d’euros i percentatges.
Font: Ministeri d’Economia i Hisenda.

5.6.1 • EL PRESSUPOST DE LA SEGURETAT SOCIAL

En relació amb el pressupost de la Seguretat Social, aquest és de 120.554 milions d’euros, el 3,6% menys 
que el de l’any 2009. El seu pes sobre el PIB és de l’11,3% i també es redueix respecte de l’any 2009.

La partida més important en el capítol d’ingressos és la de les cotitzacions socials (89,1%) i és la que més 
punts percentuals perd en relació amb el 2009 (0,9). La partida que més punts percentuals guanya és la 
de transferències corrents.

En el capítol de despeses, la partida amb més dotació pressupostària és la de pensions contributives 
(79,1%), seguida de la d’incapacitat temporal (6,1%). La partida que més creix respecte de l’any 2009 és 
la de pensions contributives (4,4 punts percentuals) i la que més es redueix és la d’operacions financeres 
(-5,2 punts percentuals).

TAULA V-93. El pressupost de la Seguretat Social. Espanya, 2008-2010
INGRESSOS 2008 2009 2010 2010-2009

Cotitzacions socials 91,0 89,9 89,1 -0,9

Taxes i altres ingressos 0,5 0,8 1,0 0,2

Transferències corrents 5,9 6,0 6,9 1,0

Ingressos patrimonials 1,7 2,2 2,0 -0,1

Operacions de capital 0,1 0,1 0,0 0,0

Operacions financeres 0,8 1,1 0,9 -0,1

TOTAL 114.998 125.007 120.554 -3,6
TOTAL / PIB (%) 10,6 11,9 11,3 -0,5

DESPESES 2008 2009 2010 2010-2009
Personal 2,1 2,0 2,1 0,1

Béns i serveis 1,7 1,6 1,7 0,1

Despeses financeres 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensions contributives 74,8 74,7 79,1 4,4

Pensions no contributives 1,7 1,6 1,7 0,1

Incapacitat temporal 6,7 6,5 6,1 -0,4
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Maternitat, paternitat 2,0 1,9 2,2 0,3

Prestacions familiars 0,9 0,9 0,9 0,0

LISMI 0,1 0,0 0,0 0,0

Altres transferències 1,8 1,9 2,5 0,6

Operacions de capital 0,5 0,4 0,4 0,0

Operacions financeres 7,8 8,5 3,3 -5,2

TOTAL 114.998 125.007 120.554 -3,6

Unitats: milions d’euros i percentatges.
Font: Ministeri d’Economia i Hisenda.

5.6.2 • EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

A Catalunya, les despeses en protecció i promoció social a càrrec de la Generalitat les executa el Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania i pugen a 2.267,4 milions d’euros. Aquestes despeses experimenten un 
creixement molt alt, del 23,7%, respecte de l’any 2009. En relació amb el PIB, les despeses de l’Agrupació 
Acció Social i Ciutadania se situen en l’1,08%, 0,20 punts percentuals per sobre de les de l’any 2009.

Els programes de protecció i promoció social de la Generalitat amb més recursos pressupostaris són les 
pensions i prestacions assistencials (25,1% del pressupost total), l’atenció a la gent gran amb dependèn-
cia (19,8%) i l’atenció a les persones amb discapacitat (15,6%). El programa que ha experimentat un 
augment més elevat del seu pes en el pressupost total és el de pensions i prestacions assistencials (10,9 
punts percentuals) i el que més l’ha disminuït és el de l’atenció a les persones amb discapacitat (-2,9 
punts percentuals).

TAULA V-94. Pressupost de l’Agrupació Acció Social i Ciutadania per programes, 2007-2010
 2008 2009 2010 2010-2009
 TOTAL DESPESES 1.706,2 1.833,4 2.267,4 23,7
 TOTAL DESPESES / PIB (%) 0,79 0,89 1,08 0,20

 2008 2009 2010 2010-2009
 TOTAL DESPESES (%) 100,0 100,0 100,0 0,0
121 Direcció i administració general 6,9 6,7 5,5 -1,2

123 Prevenció de riscos laborals 0,0 0,0 0,0 0,0

311 Pensions i prestacions assistencials 8,2 14,3 25,1 10,9

312 Serveis socials bàsics 4,0 4,7 4,9 0,1

313 Atenció familiar i drets de ciutadania 11,0 10,8 9,5 -1,3

314 Atenció a la immigració 0,2 1,0 0,8 -0,2

315 Atenció a la gent gran amb dependència 25,4 19,3 19,8 0,4

316 Atenció a les persones amb discapacitat 19,3 18,6 15,6 -2,9

317 Altres serveis de protecció social 4,9 4,4 5,3 0,9

318 Atenció a la infància i l’adolescència 8,7 8,9 8,1 -0,8

319 Personal d’atenció social 3,8 3,7 3,1 -0,6

321 Serveis a la joventut 2,5 2,2 1,8 -0,4

322 Desenvolupament de la política de dones 0,7 0,6 0,5 -0,1

323 Serveis a la comunitat 1,0 1,8 0,0 -1,8

333 Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació 3,2 3,0 0,0 -3,0

Unitats: milions d’euros i percentatges.
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2008, 2009 i 2010.

A la Memòria de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 es preveu un creixement dels recursos pressupos-
taris de l’any 2010 respecte de les obligacions reconegudes de l’any 2009 del 5,2%, que situa el pressupost 
de l’any 2010 en 1.903.514,3 milers d’euros. 

Les prestacions garantides de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) representen el 66,76% 
del pressupost total de la Cartera, entre les quals destaquen les prestacions destinades a les persones grans 



546

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

amb dependència o risc social (el 18,28% del pressupost total de la Cartera), la prestació per a cures en 
l’entorn familiar (el 15,82%) i les adreçades a persones amb discapacitat (l’11,45%). La partida que més 
ha crescut és la prestació per a manteniment de les despeses de la llar (55%) i la que més s’ha reduït és la 
dels ajuts assistencials als cònjuges supervivents (-14,9%).

Les prestacions garantides del Departament representen el 20,6% del pressupost total de la Cartera. En 
aquesta secció, les partides amb més recursos són les corresponents a la prestació per part, adopció o aco-
lliment múltiple (el 9,76% del pressupost total de la Cartera) i les destinades a serveis d’infància, adoles-
cència i joventut (8,79%). 

Amb referència a les prestacions no garantides, l’ICASS en gestiona per valor del 12,08% del pressupost 
total de la Cartera, mentre que el Departament en gestiona per valor del 12,64%.

TAULA V-95. Obligacions reconegudes 2009 i pressupost 2010 de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials
2009 2010 Distribució Variació

Serveis socials bàsics 93.233,3 110.769,0 5,82 18,8

Persones amb dependència 10.743,5 11.850,9 0,62 10,3

Persones grans amb dependència o risc social 303.282,8 347.924,3 18,28 14,7

Persones amb dependència en centres sociosanitaris 30.485,1 32.373,6 1,70 6,2

Infants amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de
patir-los - 33.939,2 1,78 -

Persones amb discapacitat 224.137,4 217.953,3 11,45 -2,8

Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental 2.842,1 3.211,1 0,17 13,0

Prestació complementària per a pensionistes, no contributiva 51.108,7 49.950,0 2,62 -2,3

Ajuts assistencials als cònjuges supervivents 15.312,2 13.024,0 0,68 -14,9

Prestació per a manteniment de les despeses de la llar 16.723,0 25.927,1 1,36 55,0

Prestació per a serveis per a persones en dependència 127.923,4 119.333,5 6,27 -6,7

Prestació per a cures en l’entorn familiar 327.748,7 301.054,5 15,82 -8,1

Altres prestacions 1.182,5 3.437,3 0,18 190,7

1. PRESTACIONS GARANTIDES ICASS 1.204.722,6 1.270.747,7 66,76 5,5
Serveis de centre obert per a infants 8.126,5 8.142,7 0,43 0,2

Infància, adolescència i joventut 159.736,6 167.412,1 8,79 4,8

Serveis per a dones en situació de violència masclista 7.246,0 8.237,1 0,43 13,7

Prestacions per a l’acolliment d’una persona menor d’edat 
tutelada per la Generalitat (família extensa) 11.704,1 19.571,1 1,03 -7,4

Prestacions per a l’acolliment d’una persona menor d’edat 
tutelada per la Generalitat (família aliena) 6.514,5 19.571,1 1,03 -7,4

Prestació a joves extutelats 2.011,6 3.039,2 0,16 51,1

Prestació per part, adopció o acolliment múltiple 182.168,2 185.768,1 9,76 2,0

2. PRESTACIONS GARANTIDES DEPARTAMENT 377.507,5 392.170,2 20,60 3,9
TOTAL PRESTACIONS GARANTIDES (1 + 2) 1.582.230,1 1.662.917,9 87,36 5,1

Persones grans amb dependència o risc social 83.482,3 64.825,5 3,41 -22,3

Persones amb dependència en centres sociosanitaris 10.161,7 10.957,8 0,58 7,8

Persones amb discapacitat 87.230,0 73.374,9 3,85 -15,9

Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental 24.621,6 13.897,4 0,73 -43,6

Persones afectades pel virus VIH/SIDA 3.393,0 4.292,9 0,23 26,5

Persones amb drogodependència 9.864,8 12.377,3 0,65 25,5

Ajudes per a la mobilitat i per a l’autonomia personal 1.347,6 4.150,0 0,22 208,0

Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques 2.150,5 2.589,3 0,14 20,4

Prestacions de caràcter social per als treballadors del mar - 105,1 0,01 -

Prestació per a l’acolliment residencial de la gent gran - 28.204,7 1,48 -

Prestació per a centre de dia per a gent gran - 4.311,4 0,23 -

Prestació per a habitatges tutelats per a gent gran - 173,5 0,01 -

Prestació per a habitatges o llar per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental - 10.677,3 0,56 -

3. PRESTACIONS NO GARANTIDES ICASS 222.251,5 229.937,0 12,08 3,5
Infància, adolescència i joventut 3.915,0 4.273,7 0,22 9,2
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Famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social 325,5 3.385,7 0,18 940,2

Ajuts per part, adopció o acolliment múltiple - 3.000,0 0,16 -

4. PRESTACIONS NO GARANTIDES DEPARTAMENT 4.240,5 10.659,4 0,56 151,4
TOTAL PRESTACIONS NO GARANTIDES (3 + 4) 226.492,0 240.596,4 12,64 6,2
TOTAL PRESTACIONS (1 + 2 + 3 + 4) 1.808.722,1 1.903.514,3 100,0 5,2

Unitats: milers d’euros i percentatges.
Font: Memòria de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

Amb referència als pagaments de la renda mínima d’inserció, aquests han pujat l’any 2010 fins un total de 
159,8 milions d’euros, import que representa un increment molt elevat, del 46%, respecte dels pagaments 
de l’any 2009. Aquest increment està sens dubte motivat pel manteniment de les dificultats econòmiques 
a causa de la crisi. La pensió mitjana queda establerta en 472 euros al mes.392

GRÀFIC V-66. Evolució dels pagaments de l’RMI. Catalunya, 2004-2010

Unitats: variació interanual en percentatge.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

5.6.3 • SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Per avaluar la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social és important tenir en compte l’evolució de 
l’afiliació a la Seguretat Social (de la banda dels ingressos) i de les pensions en vigor (de la banda de les des-
peses). A Catalunya, aquestes variables tenen una evolució negativa l’any 2010 ja que les persones afiliades 
en alta a la Seguretat Social han disminuït el 2%, mentre que el nombre de pensions en vigor ha augmentat 
l’1,7%. A Espanya l’evolució de les persones afiliades i del nombre de pensions és similar a la de Catalunya, 
amb una disminució de l’1,9% i un increment de l’1,6%, respectivament. Vegeu la taula de la pàgina següent.

Les dades comentades anteriorment deterioren la relació entre afiliacions i pensions fins al 2,01 a Catalunya 
(2,09 l’any 2009) i el 2,04 a Espanya (2,11 l’any 2009). Vegeu el gràfic de la pàgina següent.

El Fons de reserva de la Seguretat Social ha crescut el 7,3% l’any 2010 i situa els seus recursos totals en 
64.375 milions d’euros, que equivalen al 6,1% del PIB. Els rendiments generats pel Fons aporten 2.544 mili-
ons d’euros, mentre que les dotacions aporten 1.809 milions d’euros. Malgrat aquest increment, els recursos to-
tals del Fons encara no arriben a igualar l’import corresponent a una anualitat de les pensions, que equival al 9% 
del PIB. Vegeu la taula «Evolució general del Fons de reserva. Dotacions i rendiments. Espanya, 2005-2010».

TAULA V-96. Persones afiliades en alta i nombre de pensions contributives en vigor de la Seguretat Social. Cata-
lunya i Espanya, 2000-2010

 
CATALUNYA ESPANYA

Afiliació Var. anual Pensions Var. anual Afiliació Var. anual Pensions Var. anual
2010 3.117,4 -2,0 1.550,7 1,7 17.670,4 -1,9 8.671,0 1,6

2009 3.182,4 -6,4 1.524,2 1,8 18.020,5 -5,8 8.531,9 1,7

	 392	•	 La	pensió	mitjana	de	l’any	2009	va	ser	de	482,4	euros	i	la	de	l’any	2008,	de	495,9	euros.

Pagaments de l’RMI 2010: 159,8 milions d’euros
Pensió mitjana desembre 2010: 472 milions d’euros
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2008 3.399,2 -0,6 1.497,8 1,4 19.136,1 -0,5 8.390,8 1,4

2007 3.420,3 2,3 1.477,5 1,5 19.232,0 3,0 8.273,9 1,3

2006 3.343,8 4,3 1.455,0 3,1 18.667,6 4,1 8.165,3 2,3

2005 3.205,3 4,3 1.410,8 1,6 17.935,5 5,0 7.979,6 1,3

2004 3.073,3 2,5 1.387,9 0,8 17.081,7 2,8 7.878,8 0,8

2003 2.998,7 2,4 1.376,4 1,0 16.613,5 3,0 7.819,4 0,9

2002 2.928,2 2,4 1.362,1 0,9 16.126,3 3,0 7.745,9 0,9

2001 2.859,2 3,3 1.349,8 1,1 15.649,9 3,9 7.677,9 1,0

2000 2.769,1 4,9 1.335,1 1,2 15.062,6 5,0 7.598,5 1,2

Unitats: persones afiliades i nombre de pensions en milers (mitjana anual). Variació anual en percentatge.
Font: Ministeri de Treball i Immigració.

GRÀFIC V-67. Relació entre afiliacions i pensions. Catalunya i Espanya, 2000-2010

Unitats: nombre de persones afiliades dividit entre el nombre de pensions contributives en vigor.
Font: Ministeri de Treball i Immigració.

TAULA V-97. Evolució general del Fons de reserva. Dotacions i rendiments. Espanya, 2005-2010
 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Dotacions 25.198,4 32.739,8 41.150,1 50.670,1 50.750,0 52.559,0

1a. Acord del Consell de Ministres1 25.172,9 32.672,9 40.972,9 50.372,9 50.373,0 52.113,0

1b. Excés d’excedents de MATEPSS2 25,5 66,9 177,2 297,1 377,0 446,0

2. Rendiments nets generats 1.986,6 3.139,4 4.565,9 6.553,1 9.272,0 11.816,0

2a. Rendiments generats3 2.065,1 3.255,6 4.728,9 6.787,4 9.690,0 12.352,0

2b. Ajustos per amortització d’actius -78,5 -116,2 -163,0 -234,3 -418,0 -536,0

TOTAL 27.185,0 35.879,3 45.716,0 57.223,2 60.022,0 64.375,0

Creixement (%) 40,6 32,0 27,4 25,2 4,9 7,3

TOTAL / PIB (%) 3,0 3,6 4,3 5,3 5,7 6,1

Unitats: milions d’euros. Dades acumulades.
(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 
laboral per contingències comunes.
(3) Interessos del compte corrent, rendiment dels actius, ingressos derivats d’operacions de doble permuta de valors i altres ingressos rebuts.
Font: Ministeri de Treball i Immigració.

5.6.4 • PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA

D’acord amb les darreres dades de l’OCDE,393 el volum total d’inversions dels fons de pensions a Espanya 
durant l’any 2009 representa aproximadament el 8,1% del PIB. El nivell més elevat d’inversions en per-

	393	•	 OCDE.	Pension Markets in Focus,	núm.	7,	juliol	de	2010.	
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centatge del PIB s’ha fet als Països Baixos (el 129,8%) i a Islàndia (el 118,3%). D’altra banda, tenen una 
inversió més baixa que la de l’Estat espanyol els països europeus següents: Noruega (el 7,3%), Alemanya (el 
5,2%), Àustria (el 4,9%), la República Txeca (el 4,6%), Itàlia (el 4,1%) i Luxemburg (el 2,2%). 

L’any 2009 hi ha 24 entitats gestores amb seu a Catalunya inscrites al Registre administratiu de la Direcció 
General d’Assegurances i Fons de Pensions, 12 de les quals són gestores pures, i les 12 restants, assegu-
radores.394 Les entitats gestores amb seu a Catalunya representen l’any 2009 el 22,8% de les entitats de 
l’Estat espanyol, proporció lleugerament superior a la de l’any anterior, continuant així amb la tendència 
d’increment del pes de les entitats amb seu a Catalunya sobre el total estatal, com a conseqüència de la 
disminució del nombre d’entitats gestores en l’àmbit de l’Estat. 

Les 24 entitats gestores registrades l’any 2009 a Catalunya han gestionat 413 fons de pensions, el 5,6% 
més que l’any anterior. D’altra banda, el nombre de plans de pensions registrats a Catalunya l’any 2009 és 
de 919, el 7,1% més que l’any 2008, fet que suposa un creixement interanual superior al registrat l’any 
2008. Els plans de pensions registrats a Catalunya signifiquen el 29,9% del total estatal.395

TAULA V-98. Entitats gestores, fons i plans de pensions. Catalunya, 2008-2009

 
Total

Variació absoluta Variació relativa % Respecte del total estatal
2009 2008

Entitats gestores 24 23 1 4,3 22,8

Fons de pensions 413 391 22 5,6 29,1

Plans de pensions 919 858 61 7,1 29,9

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

La majoria dels plans registrats a Catalunya l’any 2009 són de la modalitat d’ocupació (el 54,2%), seguits 
dels plans individuals, que suposen el 39,6%; finalment, els plans associats representen el 6,2% del to-
tal.396 Els plans individuals són els que presenten un creixement relatiu més elevat respecte a l’any 2008 
(el 10,6%), seguits dels plans associats (el 7,5%). Els plans d’ocupació s’incrementen el 4,6% l’any 2009, 
després d’haver disminuït el 4% l’any 2008.

Si s’analitzen els plans de pensions de la modalitat d’ocupació atenent a l’activitat econòmica de l’entitat 
promotora,397 s’observa que el nombre més elevat d’aquests plans (35) tenen com a promotora una entitat 
de serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions, seguides de les entitats incloses dins l’ac-
tivitat de l’Administració pública i defensa i Seguretat Social obligatòria, que són promotores de 31 plans 
d’ocupació. També concentren un nombre important de plans les entitats incloses en el sector d’activitat de 
la indústria química (28 plans) i en el sector de les assegurances, reassegurances i fons de pensions (24 

	 394	•	 S’entén	per	gestores pures	aquelles	societats	que	reuneixen	els	requisits	previstos	a	l’article	20	del	Text	refós	de	la	Llei	de	
regulació	dels	plans	i	fons	de	pensions	i	tenen	com	a	objecte	social	exclusiu	la	gestió	de	fons	de	pensions.	També	poden	ser	
entitats	gestores	de	fons	de	pensions	les	entitats	asseguradores	autoritzades	per	operar	en	l’àmbit	de	l’Estat	en	les	assegu-
rances	de	vida.

	 395	•	 Els	plans	de	pensions	es	configuren	com	a	institucions	de	previsió	voluntària	i	lliure,	les	prestacions	dels	quals	no	seran,	en	
cap	cas,	substitutives	d’aquelles	a	les	quals	es	pugui	tenir	dret	en	el	règim	corresponent	de	la	Seguretat	Social	i,	en	conse-
qüència,	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	entitats	gestores	i	dipositàries	d’aquests.	Cada	fons	podrà	integrar	un	o	diversos	plans	de	
pensions.	Totes	les	aportacions	econòmiques	de	les	entitats	promotores	i	dels	partícips	del	pla	s’han	d’incorporar	immedia-
tament	i	necessàriament	en	el	compte	de	posició	del	pla	en	el	fons	de	pensions,	amb	càrrec	al	qual	s’atendrà	el	compliment	
de	les	prestacions	derivades	de	l’execució	del	pla.	

	 396	•	 En	funció	dels	subjectes	constituents,	els	plans	de	pensions	poden	pertànyer	al	sistema	 individual	 (el	promotor	és	una	o	
diverses	entitats	de	caràcter	 financer	 i	 els	partícips	són	persones	 físiques);	al	 sistema	associat	 (el	promotor	és	qualsevol	
associació	o	sindicat	i	els	partícips	són	els	seus	associats,	membres	o	afiliats);	o	al	sistema	d’ocupació	(el	promotor	és	una	
entitat,	corporació,	societat	o	empresa	i	els	partícips	són	els	seus	empleats).	

	 397	•	 D’acord	amb	la	Classificació	nacional	d’activitats	econòmiques	(CNAE-2009).	La	normativa	en	vigor	es	refereix	a	les	entitats	
promotores	dels	plans	de	pensions	com	qualsevol	empresa,	societat,	entitat,	corporació,	associació	o	sindicat	que	promogui	
la	seva	creació	o	participi	en	el	seu	desenvolupament.	
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plans). En l’àmbit de l’Estat, és l’Administració pública i defensa i Seguretat Social obligatòria el sector de 
l’activitat econòmica que concentra un nombre més elevat de plans d’ocupació.

GRÀFIC V-68. Plans de pensions per modalitat. Catalunya, 2007-2009

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

El patrimoni gestionat pels fons de pensions a Catalunya l’any 2009 ha estat de 21.869.223.104 euros, 
el 14,3% més que l’any anterior. El patrimoni més elevat s’ha gestionat mitjançant els plans individuals 
(13.702.469.424 euros), malgrat que aquest tipus de plans no són els més nombrosos; a través dels plans 
d’ocupació s’han gestionat 7.917.608.211 euros i, a través dels plans associats, els menys nombrosos, un 
total de 249.145.470 euros.

El nombre de partícips dels plans de pensions a Catalunya l’any 2009 ha estat de 3.064.340. El 83% cor-
responen a partícips de plans individuals, el 16,5% a partícips de plans d’ocupació i el 0,5% a partícips de 
plans associats. El nombre de partícips dels plans de pensions ha disminuït respecte de l’any 2008 el 4,8%, 
fet que suposa un decrement de 153.124 partícips. Segons la modalitat del pla, són els plans associats els 
que més han disminuït en termes relatius els seus partícips (el 24,1%), si bé són els plans individuals els 
que més partícips han perdut en termes absoluts (215.302), atès que són els que concentren el nombre 
més elevat de partícips. 

GRÀFIC V-69. Partícips dels plans de pensions segons la modalitat del pla. Catalunya, 2008-2009

Quant a la distribució dels partícips per trams d’aportació l’any 2009, s’observa que 2.610.447 partícips 
(el 85,2%) han fet aportacions anuals inferiors als 900 euros, cosa que suposa una mitjana mensual de 75 
euros. Durant l’exercici de referència, 174.932 partícips (el 5,7%) han aportat més de 3.000 euros anuals. 
D’aquest últim grup, 85.441 han fet aportacions anuals per sobre dels 6.000 euros i representen el 2,8% 
del total de partícips.

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

7. Distribució dels partícips segons la modalitat del pla. Catalunya, 
2009

8. Evolució dels partícips segons la modalitat del pla. Catalunya, 
2008-2009
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 El volum total d’aportacions dels partícips de l’exercici 2009 ha estat de 1.631.709.594 euros, enfront de 
1.543.068.654 euros de l’exercici 2008, fet que suposa un increment del 5,7% respecte de l’any anterior. 
Tal com s’observa al gràfic següent, aquest increment trenca amb la tendència observada durant els tres 
anys anteriors: el volum de les aportacions va disminuir lleugerament l’any 2006 (el 0,6%), es va fer més 
important l’any 2007 (el 9,8%) i sobretot l’any 2008 (el 14,1%). Des de l’any 1998 i fins al 2005 el volum 
de les aportacions no havia deixat de créixer. Tot i això, el volum total d’aportacions del 2009 és inferior a 
les xifres del 2006 i del 2007.

La distribució de la quantia de les aportacions segons la modalitat del pla per a l’any 2009 és la següent: 
1.130.697.507 euros a plans de pensions individuals, 491.470.173 euros a plans de pensions de la mo-
dalitat d’ocupació i 9.541.914 euros a plans de pensions associats. 

GRÀFIC V-70. Evolució del volum de les aportacions dels partícips. Catalunya, 2006-2009

Unitats: percentatges i nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

L’import de les prestacions398 pagades a Catalunya l’any 2009 ha estat de 903.113.857 euros, el 6,4% més 
que l’any 2008. El volum de les aportacions pagades durant el 2009 representa el 55,3% de les aportacions 
realitzades durant el mateix període. Les prestacions per modalitats es desglossen de la manera següent: 
l’import més elevat pagat en prestacions ha estat en la modalitat dels plans individuals (556.865.871 eu-
ros); en la modalitat dels plans d’ocupació s’han pagat 333.624.065 euros en prestacions i 12.623.921 
euros en la modalitat dels plans associats.

	 398	•	 Les	prestacions	consisteixen	en	el	 reconeixement	d’un	dret	econòmic	en	 favor	de	 les	persones	beneficiàries	d’un	pla	de	
pensions,	com	a	resultat	de	l’esdeveniment	d’una	contingència	coberta	pel	pla.	Segons	la	legislació	vigent,	les	contingències	
susceptibles	de	cobertura	en	un	pla	de	pensions	poden	ser:	la	jubilació;	la	invalidesa	laboral	total	i	permanent	per	a	la	profes-
sió	habitual,	o	absoluta	i	permanent	per	a	tot	tipus	de	treball,	i	la	gran	invalidesa;	la	mort	del	partícip	o	persona	beneficiària;	
i	dependència	severa	o	gran	dependència	del	partícip	regulada	a	la	Llei	39/2006,	de	14	de	desembre,	de	promoció	de	l’au-
tonomia	personal	i	atenció	a	les	persones	en	situació	de	dependència.	




