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Aquest és un butlletí fruit de l’esforç 
continuat de programació i seguiment 
de l’acció del Govern, materialitzat 
des de l’inici de la legislatura en el 
Pla de Govern 2004-2007.
El butlletí vol contrastar de manera 
regular l’activitat del Govern i 
l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya amb els principals 
indicadors descriptius de l’estat 
del país, obtenint així una referència 
objectiva del compliment dels 
objectius establerts al Pla de Govern. 
Per a més informació consulteu: 
www.gencat.net/pladegovern/ 
cat/indicadors
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Anàlisi de 10  indicadors destacats del quart trimestre de 2005

Important impuls de la iniciativa legislativa del Govern durant el 2005

El 73% dels partits judicials de Catalunya tindran edificis judicials 
renovats

Augmenta la cooperació de la Generalitat amb els ens locals

Les reformes iniciades en els diferents canals d’atenció al ciutadà 
produeixen un augment molt significatiu del seu ús

L’índex de sinistralitat laboral assoleix el valor mínim des  
de l’any 2000

Impuls decidit a la producció ecològica i integrada: cap a les 100.000 
hectàrees a Catalunya

El nombre de trasplantaments s’ha incrementat un 12,6%

Important impuls a la xarxa de biblioteques públiques: el 26% de  
la població catalana ja disposa de carnet de biblioteca pública

Millora la qualitat ambiental de les empreses: increment sostingut 
de les empreses que disposen d’un sistema voluntari de qualificació 
ambiental

L’accidentalitat viària a Catalunya segueix la tendència a la baixa 
dels últims anys

Tema central

Educació, la prioritat

Els 100 indicadors del Govern
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Anàlisi de 10 indicadors destacats del quart trimestre de 2005

Important impuls de la iniciativa 
legislativa del Govern durant el 2005
Una de les atribucions del Govern és presentar projectes de llei al Parlament 
per a la seva discussió i eventual aprovació. De fet, en els sistemes parlamen-
taris la gran majoria de lleis que s’aproven són a iniciativa del govern. És per 
aquest motiu que pot resultar interessant analitzar quina ha estat l’activitat 
del Govern en aquest àmbit.  

En el transcurs del 2005 el Govern ha aprovat i presentat al Parlament 
28 projectes de llei. Aquesta xifra gairebé duplica la del 2004 i indica que 
aquest Govern ha assolit una velocitat de creuer considerable.

 

Vist en perspectiva, durant la primera part de la legislatura, és a dir en el 
període que va de desembre de 2003 fins a desembre de 2005, el Govern ha 
aprovat 43 projectes de llei, 28 dels quals ja han estat aprovats pel Parlament 
i han esdevingut lleis, mentre que una quinzena seguien en ple procés de 
tramitació parlamentària, previ a l’aprovació com a llei.

Però més enllà d’avaluar l’activitat legislativa del Govern pel seu pes numè-
ric -quantificant els projectes de llei aprovats- cal tenir en compte la vessant 
qualitativa de l’acció pública i els problemes que es volen resoldre amb cada 
proposta de nova llei. En aquest sentit, cal dir que s’ha avançat decididament 
en el compliment dels quatre grans eixos del Pla de Govern: Més i millor auto-
govern, un nou impuls econòmic; una nació socialment avançada, i una nova 
política territorial i ambiental.

De desembre de 2003 fins a 
desembre de 2005, el Govern ha 
aprovat 43 projectes de llei, 28 
dels quals ja han estat aprovats 
pel Parlament.

Projectes de Llei aprovats pel Govern durant la VII legislatura
Font: Departament de Relacions Institucionals i Participació
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Concretament, si es fa l’exercici de classificar els projectes de llei aprovats 
pel Govern i presentats al Parlament en funció de l’eix en el qual s’emmarquen, 
s’obté el gràfic següent. 

Com es pot observar, el 2005 augmenta l’activitat legislativa del Go-
vern en els quatre eixos. Però més enllà d’aquesta constatació, cal destacar 
que si al 2004 l’eix de “Més i millor autogovern” concentrava més projectes de 
llei que la resta d’eixos junts (8 contra 7), al 2005 els eixos 2, 3 i 4 sumen gaire-
bé el doble de lleis que l’eix 1 (10 contra 18). A més a més, cal tenir present que 
per les característiques de l’eix 1, és normal que aquest concentri un major 
nombre de lleis (així, per exemple, dues lleis anuals –la de pressupostos i la de 
mesures financeres- són de l’eix 1).   

El 73% dels partits judicials de 
Catalunya tindran edificis judicials 
renovats
Catalunya disposa de 525 òrgans judicials, organitzats en 49 partits judicials i 
ubicats en espais i edificis de característiques molt diverses. El diagnòstic del 
parc immobiliari judicial, realitzat a principis de 2004 a partir d’una anàlisi de 
l’estat dels edificis, les condicions d’habitabilitat, la seva dispersió i les previ-
sions de creixement futur, va constatar deficiències importants, i va posar de 
manifest la necessitat de renovar els edificis en molts dels partits judicials de 
Catalunya.

Amb aquesta finalitat, el Govern va elaborar i aprovar el Pla d’inversions 
en edificis judicials 2004-2010 per encarar el futur amb uns equipaments ade-
quats i moderns, i introduir criteris d’homogeneïtat en la prestació del servei 
al ciutadà.

Aquest pla 2004-2010 programa inversions per valor de 520 milions d’eu-
ros: 265 per construir, ampliar, adaptar i rehabilitar edificis judicials, i 225 per 
a la construcció de la nova Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet. La 
major part d’aquestes inversions es financen amb la concessió de drets de 
superfície a societats encarregades de la construcció i posterior manteniment 
dels edificis.

Aquest pla 2004-2010 programa 
inversions per valor de 520 milions 
d’euros.

Projectes de llei aprovats pel Govern: distribució pels eixos del Pla de Govern
Font: Departament de Relacions Institucionals i Participació
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El conjunt del pla d’inversions que du a terme el Govern comprèn la 
construcció de més de 547.365 m2 destinats a edificis judicials, dels quals 
314.997 m2 corresponen a arreu de Catalunya, i 232.368 m2 a la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

Dins del programa d’inversions s’inclouen 26 edificis judicials nous, 12 edifi-
cis ampliats o rehabilitats i la construcció de la Ciutat de la Justícia a Barcelona 
i l’Hospitalet de Llobregat. 

Nous edificis en fase d’execució d’obres

Vilanova i la Geltrú

Igualada

Vilafranca del Penedès

El Prat del Llobregat

Olot

Santa Coloma de Gramenet

Cerdanyola del Vallès

Sant Boi de Llobregat

Cornellà de Llobregat 

Nous edificis en redacció de projecte

Manresa

Granollers

El Vendrell

Terrassa 

La Bisbal de l’Empordà

Nous edificis en planificació

Tarragona

Girona

Badalona

Balaguer

Berga

Esplugues de Llobregat

Martorell

Mollet del Vallès

Rubí

Sant Feliu de Llobregat

Santa Coloma de Farners

Tortosa

Ampliacions i rehabilitacions

Barcelona

Gavà

Mataró 

Sabadell

Vic 

Falset 

Reus

Lleida

Ripoll

Construcció de la Ciutat de la Justícia

L’Hospitalet de Llobregat/Barcelona

Mapa de Catalunya per partits judicials : inversió en equipaments

partits judicials on 
s’ha dut a terme alguna 
de les següents actuacions

Aquestes inversions permetran 
renovar edificis de jutjats en 36 
partits judicials, que apleguen el 
87% de la població de Catalunya.

Anàlisi de 10 indicadors destacats del quart trimestre de 2005
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Aquestes inversions permetran renovar edificis de jutjats en 36 partits ju-
dicials, que apleguen el 87% de la població de Catalunya. Un cop finalitzat el 
pla d’inversions en edificis judicials, es preveu que tots els edificis estaran en 
condicions de donar un servei satisfactori als ciutadans.

Una Ciutat de la Justícia integrada en el teixit urbà
La Ciutat de la Justícia és un complex de 232.368 m2 que allotjarà 130 òrgans 
judicials que ara estan dispersos a la ciutat de Barcelona —entre ells els jut-
jats d’instrucció, penal i civil, així com altres serveis complementaris— i els de 
l’Hospitalet de Llobregat. La modificació del projecte elaborat per l’anterior 
Govern ha millorat la integració dels edificis en la trama urbana de Barcelona 
i l’Hospitalet i ha aconseguit uns usos mixtos i uns volums d’edificació més 
compatibles amb el disseny urbanístic i el creixement residencial previst per 
a la zona. 

Aquesta revisió del projecte ha significat una disminució del cost de 
la inversió inicial en uns 36 milions d’euros i, pel que fa a l’edificació, ha 
comportat una reducció de 46.474 m2 del total de la superfície sobre rasant. 

Els lliuraments dels edificis començaran a fer-se efectius a partir de prin-
cipis del 2007.

Augmenta la cooperació de la 
Generalitat amb els ens locals
Una possible aproximació per tal d’analitzar la cooperació de la Generalitat 
amb el món local és examinar el volum de recursos que la primera transfereix 
al segon. Tot i que aquesta aproximació només permet copsar una dimensió 
de la cooperació, permet una anàlisi objectiva especialment escaient per a 
aquest butlletí d’indicadors.

La taula següent recull l’evolució de les transferències de la Generalitat a les 
corporacions locals en el període 2002-2005, distingint entre les dels departa-
ments i les seves entitats autònomes i les de les empreses de la Generalitat.
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 Departaments Increment Empreses de  Increment Total Increment
 i entitats  anual la Generalitat  anual (MEUR) anual
 autònomes   (MEUR)     
 (MEUR)

2002 391,4  46,6  438 

2003 398,5 1,8% 64,2 37,78% 462,6 5,62% 

2004 468,9 17,7% 63,7 -0,7% 532,6 15,13%

2005 606,1 29,3% 82,6 29,6% 688,7 29,30%

Transferències de la Generalitat a les corporacions locals en el període 2002-2005
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques

M€

2002 2003 2004 2005

Empreses de la Generalitat
Departaments i entitats autònomes

Els més de 688 milions d’euros 
transferits el 2005 representen un 
increment del 29% respecte al vo-
lum de recursos de l’any anterior  
i un 57% respecte als del 2002.

Anàlisi de 10 indicadors destacats del quart trimestre de 2005
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Com es pot observar, l’evolució de les transferències als ens locals ha estat 
més que notable. Caldria destacar que els més de 688 milions d’euros transfe-
rits el 2005 representen un increment del 29% respecte al volum de recursos 
de l’any anterior i un 57% respecte als del 2002.

També resulta interessant analitzar específicament les transferències de la 
Direcció General de Cooperació Local, la unitat de la Generalitat encarregada 
de les relacions amb els ens locals. La taula següent recull aquestes transfe-
rències, distingint entre les de capital i les corrents.

També des d’aquesta perspectiva l’evolució de la cooperació amb els ens 
locals ha estat remarcable. Cal destacar l’increment del total de transferèn-
cies del 26% el 2005 respecte a l’any anterior, i del 54,7% si es pren com 
a referència el 2002.

Les reformes iniciades en els 
diferents canals d’atenció al ciutadà 
produeixen un augment molt 
significatiu del seu ús
Transparència, qualitat en el servei, accessibilitat i universalitat de la informa-
ció… assolir aquests objectius demana disposar d’uns potents instruments de 
comunicació directa amb els ciutadans. 

Des de l’inici de la legislatura, el govern ha treballat per posar en marxa un 
sistema integrat de informació i servei al ciutadà, en diferents vessants. Una 
d’elles és la unificació de les diferents i disperses plataformes telefòniques 
d’informació (no d’emergències) que ja existien,  per tal d’oferir al ciutadà, en 
canvi, un número únic i conegut. Aquest procés, degut a la gran quantitat de 
serveis d’informació a integrar, encara continua. A més, i en una vessant més 
de treball en la rebotiga (back-office), s’ha posat en marxa una plataforma 
electrònica unificada, que és l’eina a través de la qual els informadors, tele-
fònics o presencials, poden tenir accés a allò que els ciutadans els demanen. 
Com a reforç, finalment, cal dir que s’ha incrementat també la presència en el 
mitjans de comunicació del servei 012.
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 Transferències Increment Transferències  Increment Total Increment
 de capital anual corrents* anual (MEUR) anual
 (MEUR)  (MEUR)

2002 58,3  56,6  114,8 

2003 57,2 -1,8% 67,6 19,6% 124,8 8,7% 

2004 63,0 10,0% 77,8 15,1% 140,7 12,8%

2005 78,3 24,4% 99,2 27,6% 177,5 26,2%

Transferències de la Direcció General de Cooperació Local en el període 2002-2005
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques

Transferències corrents 
(inclouen el Fons de cooperació local)
Transferències de capital

*Inclou el fons de cooperació local
2003 2004 2005
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L’acceptació dels ciutadans d’aquestes millores queda palesa en les grà-
fiques següents, on es reflexen les xifres, per trimestres, de trucades ateses al 
telèfon 012.

Com es veu, aquestes dades segueixen un patró estacional, i han de ser 
comparades sobre una base anual agregada. En aquest sentit, cal dir que l’in-
crement de trucades al 012 entre l’agregat de tot el 2004 (2.018.632 tru-
cades) i l’agregat de tot el 2005 (2.369.535) ha estat del 17,4%. El mes de 
gener del 2006 (darrera dada coneguda) segueix també aquesta tendència 
amb un increment del 21,5% sobre gener 2005. Coneixent les xifres habituals 
d’altres serveis telefònics d’informació de reconegut prestigi, de ben segur que 
aquesta millora en qualitat d’atenció en el servei del 012 produirà que es man-
tingui aquest creixement d’usuaris fins a situar-se en nivells comparables.

Cal parlar també, en segon terme del canal electrònic per excel·lència, el 
Web. El gencat.cat ha estat objecte de canvis i remodelacions.  El primer canvi a 
constatar és el nom; el web de la Generalitat s’ha integrat des del primer dia en 
el nou domini .CAT. Més enllà d’aquest fet prou significatiu, des del mes d’oc-
tubre passat, tant la conceptualització de l’espai com el seu aspecte extern, o 
els seus processos interns de captació i organització de la informació, fins al 
propi maquinari informàtic, tot s’ha modificat per fer de debò del web de la 
Generalitat el més avançat en tecnologia, informació i servei de Catalunya.

L’acceptació dels ciutadans internautes es demostra amb les xifres se-
güents de visites al gencat.cat i demés webs de la Generalitat. Cal dir que 
les xifres disponibles no són comparables amb xifres anteriors, doncs no es 
disposava de la capacitat d’agregar totes les dades dels diferents webs.

Trucades ateses al 012
Font: Direcció General d’Atenció Ciutadana

1T/2004

529.029

2T/2004 3T/2004 4T/2004 1T/2005 2T/2005 3T2005 4T/2005
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521.268
557.277

6.000.000
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visites Visites totals als diferents webs de la Generalitat
Font: Direcció General d’Atenció Ciutadana
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S’ha creat una plataforma d’infor-
mació única que nodreix el web, el 
servei 012 i l’oficina d’atenció al 
ciutadà.
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L’increment de gener 2006 respecte de febrer 2005 ha estat, per tant, 
de 89,6%, dada molt significativa si es considera que el web de la Gene-
ralitat ja estava, com és lògic, entre els més visitats de Catalunya. Llevat 
dels dos mesos vacacionals d’agost i desembre, s’observa també que aquest 
increment és continuat. Aquest any 2006 el web de la Generalitat incorporarà 
noves propostes de serveis i continguts, fortament innovadores, que contribu-
iran de ben segur a mantenir aquesta tendència de creixement.

L’índex de sinistralitat laboral assoleix 
el valor mínim des de l’any 2000
Un dels principals objectius polítics del Govern en matèria d’ocupació i treball 
és la reducció dels nivells de sinistralitat laboral del país, que s’havien convertit 
en un problema important del mercat laboral català. És clar que sense segure-
tat a la feina no pot haver-hi una ocupació de qualitat.

Per calcular aquest tipus de dades s’utilitza l’índex d’incidència de la sinis-
tralitat, que calcula el nombre d’accidents (lleus, greus i mortals) en jornada de 
treball amb baixa per cada 100.000 treballadors exposats al risc (el càlcul del 
total de treballadors exposats al risc es fa només amb els treballadors afiliats 
al Règim General de la Seguretat Social).

Les dades d’accidents laborals de l’any 2005 reflecteixen la important re-
ducció dels índex de sinistralitat laboral, especialment durant els dos darrers 
anys. S’ha passat de 8.296 accidents per cada 100.000 treballadors i treballado-
res l’any 2000, a 5.949 en 2005, el que suposa una reducció del 28,2%.

El descens més important s’ha produït en els accidents mortals, que 
s’han reduït un 41,1% durant el darrer any (l’índex d’incidència ha passat 
de 6,1 l’any 2004 a 4 en el 2005).

Cal destacar també com, per primera vegada en els últims 8 anys, la 
incidència de la sinistralitat a Catalunya és inferior a la del conjunt de 
l’Estat. L’índex d’incidència dels accidents de treball amb baixa, entre gener i 
setembre de 2005, ha estat a Catalunya de 5.731 accidents per cada 100.000 
treballadors i treballadores, mentre al conjunt de l’Estat, l’índex registrat ha 
estat de 6.121 accidents per cada 100.000 treballadors i treballadores, durant 
el mateix període.

Observant les dades en termes absoluts, veiem com els accidents es redu-
eixen un 19%, de 188.900 accidents a Catalunya a l’any 2001 passen a 152.674 
l’any 2005.

Evolució de l’índex de sinistralitat a Catalunya
Font: Departament de Treball i Indústria

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Lleus 8.222 8.149 7.754 6.995 6.325 5.890

Greus 67 74 72 67 66 55 

Mortals 6,8 6,8 7,9 6,3 6,1 4,0

Total 8.296 8.229 7.834 7.067 6.397 5.949

Nota: Nº d’accidents per cada 100.000 treballadors afiliats al règim general de Seguretat Social

Les dades d’accidents laborals 
de l’any 2005 reflecteixen la 
important reducció dels índex de 
sinistralitat laboral, especialment 
durant els dos darrers anys. 
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Per sectors econòmics i en termes absoluts, la indústria és el sector on 
més ha disminuït la sinistralitat durant l’any 2005 en comparació amb el 
2004 (-6,2%, 3.227 accidents menys), seguida dels serveis (-1,8%, 1.286 menys) 
i la construcció (-1,5%, 470 menys). A l’agricultura s’ha produït un repunt de la 
sinistralitat (+1,4%, 36 més). 

Tant els accidents greus com els mortals s’han reduït en els quatre grans 
sectors d’activitat, i cal destacar sobretot els descensos registrats en el cas dels 
accidents mortals. El sector de la construcció és el que ha experimentat una 
evolució més positiva en els últims sis anys, tot i que encara està per sobre de 
la indústria i dels serveis. Si l’any 2001 es van registrar 38.447 accidents al sector 
de la construcció, l’any 2005 es van comptabilitzar 31.237.

El Govern va posar en marxa, a l’agost de 2005, una campanya de control 
de l’activitat de més de 800 empreses catalanes que presenten una elevada 
accidentalitat. En concret, aquesta campanya afecta a 845 empreses de totes 
les demarcacions catalanes, que presenten un índex d’incidència superior en 
relació amb la mitjana del seu sector productiu i la grandària de l’empresa.

Evolució dels accidents per sectors registrats a Catalunya (2001-2005)
Font: Departament de Treball i Indústria

 2001 2002 2003 2004 2005 

Agricultura 3.438 3.129 2.681 2.555 2.591 

Indústria 64.824 59.907 54.639 52.107 48.880 

Construcció 38.447 37.775 35.128 31.707 31.237 

Serveis 82.191 83.018 77.597 71.252 69.966 

Total 188.900 183.829 170.045 157.621 152.674

Evolució dels accidents totals registrats a Catalunya
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Tant els accidents greus com  
els mortals s’han reduït en els 
quatre grans sectors d’activitat,  
i cal destacar sobretot els  
descensos registrats en el cas  
dels accidents mortals. 
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Impuls decidit a la producció 
ecològica i integrada: cap a les 
100.000 hectàrees a Catalunya
Un dels compromisos del Govern en matèria d’agricultura i seguretat alimen-
tària consisteix a estendre els models de producció més respectuosos amb el 
medi i amb més garanties per aconseguir uns productes saludables.

La Producció Agrària Ecològica és un sistema d’obtenció de productes 
agraris i alimentaris que posa un especial èmfasi en la utilització de productes 
i tècniques el més naturals possibles, excloent totes aquelles que potencial-
ment poden malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient en què 
es realitza aquesta obtenció.

Aquest sistema comprèn totes les activitats de producció, elaboració, ma-
nipulació i comercialització d’aquest tipus de productes, tant d’origen vegetal 
com animal.

• Els productes vegetals ecològics són doncs productes cultivats sense 
adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides)  
i per tant, sense cap residu d’aquestes substàncies.

• Els productes animals ecològics són productes que provenen d’una 
ramaderia que proporciona unes condicions de vida dignes al bestiar i als ra-
mats, amb respecte per les seves necessitats biològiques i de comportament. 
L’alimentació d’aquest bestiar es realitza amb productes ecològics.

Per altra banda, la Producció Integrada és un sistema agrícola de pro-
ducció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes respectuosos amb la salut 
humana i el medi ambient, destinada a obtenir productes d’alta qualitat, mi-
nimitzar l’ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció 
i disminuir els residus. La producció integrada permet l’ús d’alguns productes 
agroquímics de síntesi, que prèviament  uns comitès d’experts professionals 
han definit.

Per tant, aquests sistemes de producció es diferencien de la producció 
tradicional, pel fet que obliguen tant els agricultors i ramaders com els elabo-
radors dels seus productes a realitzar tot un seguit de pràctiques encamina-
des a la protecció del medi ambient i la millora de la qualitat dels productes 
agroalimentaris.

Actualment a Catalunya hi ha gairebé 97.000 hectàrees de terra destinades 
a aquests tipus de producció. D’aquestes, unes 50.000 es destinen a conreus 
(40.344 de producció integrada i 9.379 de cultius ecològics) i la resta a pastu-
res, prats, farratges, matolls i bosc. És destacable l’increment experimentat 
pels cultius ecològics els darrers anys, que han passat de 5.758 hectàrees 
l’any 2001 a 9.379 hectàrees l’any 2005, la qual cosa significa un incre-
ment d’un 63% en quatre anys.

Ha estat cabdal la tasca formativa 
cap al sector, que, d’altra banda, ha 
respost molt positivament a l’ofer-
ta formativa del Departament i 
on les xifres d’alumnes en cursos 
quasi tripliquen els de l’any 2003.
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Evolució d’alumnes assistents als 
cursos de formació de producció 
integrada i ecològica 
Font: Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca
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Pel que fa a la superfície de producció integrada, tot i que en menor mesu-
ra, aquesta també s’incrementa al llarg d’aquest anys, i arriba a tenir més 2.000 
hectàrees addicionals a les de l’any 2001. 

Pel que fa al nombre de productors1 en producció integrada i ecològica, cal 
destacar l’augment dels que es dediquen a la producció ecològica. En tres anys, 
el nombre ha crescut pràcticament un 10%, i ha passat de 623 a l’any 2002 a 
683 a l’any 2005. En canvi, en el cas de la producció integrada mostra una certa 
estabilitat malgrat l’increment dels criteris a complir per part dels productors.

Evolució de la superfície dedicada a cultius ecològics 
Font: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
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Evolució de la superfície dedicada a la producció integrada
Font: Consell Català de Producció Integrada
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Evolució del nombre de productors en producció ecològica
Font: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
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Evolució del nombre de productors en producció integrada
Font: Consell Català de Producció Integrada
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Des de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca, s’ha fet especial èmfasi a potenciar aquestes pràctiques respectuoses 
amb el medi ambient. En aquest sentit, ha estat cabdal la tasca formativa cap 
al sector, que, d’altra banda, ha respost molt positivament a l’oferta formativa 
del Departament i on les xifres d’alumnes en cursos quasi tripliquen els de 
l’any 2003.

El nombre de trasplantaments s’ha 
incrementat en 12,6% respecte l’any 
anterior
Els indicadors més habituals en el camp de la donació i el trasplantament d’òr-
gans sòlids són la taxa per milió de població (pmp) d’activitat, per una banda, 
i el percentatge de negatives expressades per la família del possible donant, 
per una altra. Tot seguit passem a analitzar aquests indicadors bàsics.

Taxes d’activitat de donació i trasplantament
Les taxes són una mesura d’activitat que es calcula a partir del nombre total de 
casos (per exemple donants vàlids) en relació a la població anual de Catalunya. 
Així, pel càlcul d’aquestes taxes s’ha utilitzat com a població de referència l’ac-
tualització del padró de Catalunya de l’any 2005 (7,0 milions).

L’any 2005 ha estat un any excel·lent pel que fa a l’activitat de trasplanta-
ment, amb un total de 830 trasplantaments (489 renals i segueixen els hepà-
tics amb 227). L’activitat s’ha incrementat en un 12,6% respecte l’any anterior 
(10,8% si considerem el millor any fins el moment, el 2003). Aquest augment 
en el nombre de trasplantaments ha estat generalitzat, fet que queda cla-
rament reflectit en l’augment de les taxes de trasplantament dels diferents 
òrgans. 

Aquests resultats han estat deguts, en part, als increments de la donació de 
viu i de la donació cadàver de mort en asistòlia (donació a cor aturat), que ha 
permès superar el nombre de donants cadàver vàlids (260; 37,1 pmp) de l’any 
2004, tot i baixar la donació cadàver de mort encefàlica.

Així doncs, podem veure com la donació d’òrgans totals ha passat de 306 
l’any 2004 a 327 l’any 2005, el que representa un increment d’un 6,8% respecte 
l’any anterior.

L’any 2005 ha estat un any excel-
lent pel que fa a l’activitat de 
trasplantament, amb un total de 
830 trasplantaments.
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Seguint l’evolució del nombre de donants cadàver vàlids, veiem com la 
tendència és positiva. Cal apuntar, però que tot i mantenir la xifra de donants 
vàlids, l’augment de la població catalana en 200.000 habitants respecte l’any 
anterior, ha fet disminuir la taxa de donació per milió de població (pmp) de 
38,0 pmp al 2004 a 37,0 pmp del 2005.
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Comparació de l’activitat de donació i trasplantament a Catalunya 2004 i 2005 
Font: Departament de Salut

   2004   2005

  N  Taxa1 N  Taxa1

Casos detectats (ME+MA) 386  56,7 406  58

 Negatives familiars2 67 (18,3)3  76 (20,2)3 

 Negatives judicials 0 (0,0)4   6 (0,1)4 

 Contraindicacions mèdiques 44   59 

 Problemes de manteniment 16   5  

 Donants vàlids 259  38 259  37

Donants vius renals 36  5,3 53  7,6

Donants vius hepàtics 7  1 8  1,1

Donants dominó hepàtics 4  0,6 6  0,9

Trasplantaments 

 Renals 438  64,3 489  69,9

 Hepàtics 202  29,6 227  32,4

 Cardíacs 51  7,5 56  8 

 Pulmonars  31  4,0 34  4,9

 Pancreàtics 15  2,2 24  3,4

ME: Mort encefàlica
MA: Mort en asistòlia
1 Taxa expressada per milió de població
2 Negativa a la donació expressada per la família
3 Percentatge calculat sobre el total d’entrevistes realitzades
4 Percentatge sobre el total de donants judicials

La donació d’òrgans totals ha 
passat de 306 l’any 2004 a 327 
l’any 2005, el que representa un 
increment d’un 6,8% respecte 
l’any anterior.
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Pel que fa al trasplantaments renal, veiem com la tendència creixent tant 
de l’activitat com de la taxa (pmp) té el seu punt màxim aquest any 2005.  
La taxa de trasplantament renal (69,9 pmp) és de les més altes del món 
(juntament amb les de fetge -32,4 pmp-).

Negatives familiars
Finalment, les negatives a la donació expressades per la família és un dels 
punts claus a l’hora de avaluar el procés de donació. Aquestes s’expressen en 
forma de percentatge, que s’obté a partir del nombre de negatives respecte 
del total d’entrevistes familiars realitzades. Així, es considera que un 20% és 
un percentatge de negatives raonable. Un percentatge de negatives superior 
representaria una pèrdua de donants important i suposaria, per tant, un clar 
punt a millorar del model. 

A Catalunya les negatives al 2005 han augmentat lleugerament respecte 
al 2004 (20,2% vs.18,3), però segueixen essent inferiors en general en compa-
ració a anys anteriors.

Evolució de les negatives* a la donació a Catalunya, 1998-2005
Font: Departament de Salut
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Important impuls a la xarxa de 
biblioteques públiques: el 26%  
de la població catalana ja disposa  
de carnet de biblioteca pública

La potenciació de la xarxa de biblioteques públiques és un dels mecanismes a 
través dels quals el Govern vol garantir l’accés de tota la ciutadania a la cultura. 
És per aquest motiu que resulta especialment interessant analitzar breument 
l’estat de la qüestió.

Pel que fa als recursos de la xarxa pública de biblioteques, esmentar que 
Catalunya ha passat de les 306 biblioteques del 2003 a les 324 del 2005, 
la qual cosa representa un increment de gairebé el 6%. La gran majoria 
d’aquestes 324 biblioteques estan gestionades pels ajuntaments. 11 són ser-
veis mòbils, és a dir, bibliobusos. A més a més, cal tenir present que en el marc 
del PUOSC 2004-2007 es destinarà gairebé 33 milions d’euros a les bibliote-
ques, la qual cosa permetrà construir 79 noves biblioteques públiques, millo-
rar-ne 13 i  posar en servei 3 nous bibliobusos.      

Però encara més important que aquest increment en el nombre de biblio-
teques és l’evolució de la superfície i, sobretot, del fons documental d’aques-
tes, que han experimentat creixements de vora el 13%. 

Així, en el cas de la superfície, s’ha passat dels 186.512m² del 2003 als 
211.072m² del 2005. El fons documental de les biblioteques públiques ha ar-
ribat als gairebé 8,5 milions d’exemplars, pels poc més de 7,5 milions del 2003. 
Aquest augment del fons documental s’ha vist traduït en una major ràtio de 
documents per habitant, tot i l’important creixement demogràfic d’aquests 
dos darrers anys. Concretament s’ha passat d’1,12 documents per habitant el 
2003 a 1,21 el 2005.      

Finalment, esmentar que també ha millorat el percentatge de biblioteques 
amb accés a Internet per als usuaris, que ha passat del 93% del 2003 als 98% 
del 2005. En conclusió, no només hi ha més biblioteques sinó que aquestes 
tenen més recursos.   

Un cop analitzats els recursos de la xarxa pública de biblioteques, caldria 
veure l’ús que se’n fa. El 2005 les biblioteques públiques van rebre 18,3 milions 
de visites pels 17 del 2003, la qual cosa representa un creixement del 7,5%. Però 
encara més significatius són l’increment de la utilització del servei de préstecs 
i el del total de documents prestats. Si el 2003 es va utilitzar uns 4,2 milions de 
cops el servei de préstec, el 2005 varen ser 4,8. I pel que fa al total de documents 
prestats, aquests van passar dels aproximadament 11,4 milions del 2003 als 13,6 
del 2005, la qual cosa representa un increment del 20%.

Finalment, esmentar l’increment del nombre de carnets. A finals del 2005, 
1 de cada 4 catalans ja tenia carnet, ja que aquests van passar dels aproxima-
dament 1,5 milions del 2003 als 1,8 del 2005, la qual cosa ha significat passar 
d’un 23,5% de població amb carnet al 26% del 2005.

A finals del 2005, 1 de cada 4 cata-
lans ja tenia carnet.

El fons documental de les bibliote-
ques públiques ha arribat als gai-
rebé 8,5 milions d’exemplars, pels 
poc més de 7,5 milions del 2003.
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En conclusió, de resultes de la coordinació i col·laboració de les instituci-
ons que tenen responsabilitats en l’àmbit de les biblioteques públiques, és a 
dir, ajuntaments, les diputacions implicades i Generalitat de Catalunya, s’està 
produint aquest creixement tan notable en termes d’infraestructura i serveis, 
i d’usuaris.

Millora la qualitat ambiental de les 
empreses: increment sostingut de les 
empreses que disposen d’un sistema 
voluntari de qualificació ambiental
Cada cop és més important que les empreses adoptin una actitud proactiva 
envers els temes ambientals. Per un costat, perquè actuar només per reacció 
a un canvi legislatiu és de fet car i poc eficient. L’empresa en aquests casos es 
troba sotmesa a una pressió que fa que li sigui difícil tenir una perspectiva àm-
plia i global dels reptes ambientals i de quins són els aspectes més importants 
de la seva activitat i sobre els que ha de tenir un especial cura. La prevenció i 
l’anticipació és una estratègia molt més viable, a mig i llarg termini, en tant que 
permet programar i preveure quines han de ser les actuacions en els propers 
anys. Per tal d’avançar en aquesta línia, s’han creat els sistemes de gestió am-
biental i els sistemes d’ecoetiquetatge de productes i serveis.

 

Principals indicadors de la xarxa de biblioteques
Font: Departament de Cultura

 2003 2004 20051 Increment
    2003-2005

Nombres de biblioteques 306 322 324 5,88%

Superfícies total 186.512 194.531 211.072 13,17%

Visites 17.046.358 17.709.440 18.323.452 7,49%

Usos del servei préstec 4.176.378 4.582.387 4.776.571 14,37%

Documents prestats 11.356.429 12.344.568 13.630.415 20,02% 

Documents prestats per

ús del servei de préstec 2,72 6,69 2,85 4,78%

Fons total 7.531.875 7.922.199 8.488.647 12,70%

Documents per habitants 1,12 1,16 1,21 8,04%

Nombre de carnets 1.574.945 1.619.358 1.815.981 15,30%

Percentatge de població 

amb carnet 23,49% 23,77% 25,96% 10,52%

Percentatge de biblioteques 

amb accés a internet 

per als usuaris 93,44% 97,81% 97,84% 4,71%

1 No disposem de dades estadístiques de 2005 de les biblioteques públiques de Pomar 
(Badalona, de la xarxa territorial de Barcelona), Lloret de Mar i Sant Joan de les Abadesses  
(de la xarxa territorial de Girona), Àger, Albesa, Belianes, Castellserà, la Granadella, la Granja 
d’Escarp, Guissona, Sort i Vinaixa (de la xarxa territorial de Lleida). El pes demogràfic de la 
població atesa per aquestes biblioteques representa el 0,74% del total de Catalunya.
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Un sistema de gestió ambiental és un cicle continuat de planificació, ac-
ció, revisió i millora del comportament ambiental d’una organització. Actual-
ment existeixen 2 sistemes àmpliament difosos arreu del món: el Reglament 
europeu EMAS i la norma ISO 14001. El Reglament EMAS recull els aspectes 
de la norma ISO 14001 i hi afegeix d’altres requeriments, especialment pel 
que fa a la necessitat d’explicitar públicament quins són els aspectes ambi-
entals d’una organització i també pel que fa al compliment de la legislació 
ambiental. 

Les taules següents mostren l’evolució de les empreses que disposen 
d’aquests dos sistemes de gestió ambiental.

Com es pot observar, hi ha una evolució constant i positiva en ambdós 
sistemes de gestió ambiental. Però més enllà d’aquesta evolució positiva, cal 
destacar el pes de Catalunya en el conjunt de l’Estat i de la UE pel que fa a 
l’adopció d’aquests sistemes de gestió. Així, per exemple, els EMAS d’empreses 
catalanes representen un 27% de les estatals i un 4% de les de la UE, un pes 
clarament per sobre del que ens correspondria per PIB.      

Els sistemes d’ecoetiquetatge de productes i serveis es basen en el 
fet que els productes i serveis, a més de les diferències pel que fa al preu o 
la qualitat, també poden ser molt diferents des del punt de vista ambiental. 
Aquests sistemes pretenen posar en relleu aquestes diferències per tal que 
el consumidor pugui identificar aquells productes que tenen un menor im-
pacte ambiental. Molts països han desenvolupat el seu sistema i a nivell de la 
UE l’any 1992 es va crear un sistema vàlid per a tots els seus estats membres: 
l’etiqueta ecològica de la Unió Europea. Paral·lelament,  l’any 1994 el Govern 
de la Generalitat va creure oportú crear el seu propi sistema, conegut com a 
Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Tant pel que fa al Distintiu com a 
l’etiqueta ecològica de la UE, l’organisme competent per al seu atorgament és 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

 També en aquest cas cal destacar, per sobre de l’evolució positiva de 
les dades, el pes de Catalunya en el conjunt de l’Estat i de la UE en l’adopció 
d’aquest tipus de mesures. Així, pel que fa a les etiquetes ecològiques de la 
UE, Catalunya representa el 67% del total de l’Estat i el 5% de la UE més 
Noruega.    

Finalment, i per tal de copsar l’evolució positiva i constant en l’adopció de 
sistemes voluntaris de qualificació ambiental, es podria sumar els 3 sistemes 
pels quals es tenen dades del 2005. 

Centres que disposen d’un sistema voluntari de qualificació ambiental
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

 2005 2004 2003 2002

EMAS 179 159 158 143

Distintiu 175 152 134 86

Etiqueta ecològica de la UE 12 8 9 8

Total 366 319 301 237

Cal destacar el pes de Catalunya 
en el conjunt de l’Estat i de la UE 
pel que fa a l’adopció d’aquests 
sistemes de gestió. 

Empreses que disposen d’EMAS
Font: Departament  
de Medi Ambient i Habitatge

 Catalunya Espanya UE 15+1 UE 25+1 

2002 143 262 3.796 

2003 158 319 3.502  

2004 159 540  4.095

2005 179 663  4.628

Empreses que disposen  
de la ISO 14001
Font: Departament  
de Medi Ambient i Habitatge

 Catalunya Espanya UE 15+1 UE 25+1 

2002 550 3.228 20.278 

2003 900 4.860 24.327  

2004 1.100 6.523  37.750

Empreses amb etiqueta  
ecològica de la UE
Font: Departament  
de Medi Ambient i Habitatge

 Catalunya Espanya UE 15+1 UE 25+1 

2002 8 12 134 

2003 9 14 162  

2004 8 16  226

2005 12 18  236

Empreses amb el distintiu de 
garantia de qualitat ambiental
Font: Departament  
de Medi Ambient i Habitatge

 Catalunya 

2002 86

2003 134

2004 152

2005 175

UE15+1 fa referència a la UE dels 15 més 
Noruega, i UE 25+1 a la UE dels 25 més 
Noruega.
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Com es pot observar, l’evolució ha estat notable, ja que en tres anys ha 
augmentat en més d’un 50% el nombre de centres que disposen d’algun tipus 
de sistema voluntari de qualificació ambiental.

L’accidentalitat viària a Catalunya 
segueix la tendència a la baixa dels 
últims anys
L’objectiu prioritari del Govern pel que fa a la millora de la xarxa viària és sens 
dubte el de millorar la seguretat viària. És aquesta fita la que mou un conjunt 
d’actuacions dirigides a l’eliminació de trams i de foment de la conservació  
i manteniment de les carreteres, així com de la millora de la senyalització. 

Partint d’això i amb les dades d’accidentalitat de Catalunya a la mà podem 
constatar com dels 346 accidents de trànsit registrats a les vies interurbanes 
catalanes durant el 2005 un total de 400 persones van morir i 204 van resul-
tar ferides greus, davant dels 373 sinistres mortals amb 435 morts i 171 ferits 
greus registrats l’any 2004. 

Aquestes xifres indiquen una reducció d’un 8% del nombre de morts 
i del 7,2% del nombre d’accidents mortals a la xarxa viària interurbana 
catalana respecte a l’any 2004 i confirmen la tendència a la baixa que es 
registra a Catalunya des de l’any 2000. 

Evolució accidentalitat a Catalunya 2000-2005*
Font: Servei Català de Trànsit

* Accidents mortals a 24h en vies interurbanes
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Centres que disposen d’un sistema de qualificació ambiental
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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En tres anys ha augmentat en més 
d’un 50% el nombre de centres 
que disposen d’algun tipus de 
sistema voluntari de qualificació 
ambiental.
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Pel que fa al tipus de via, veiem com les dades d’accidentalitat milloren tant 
per les vies principals com per les secundàries en l’any 2005 respecte a l’any 
anterior, però on es produeix el canvi més important és en la reducció dels ac-
cidents mortals en les vies secundàries, que es redueixen en un 12,6%. 

També podem afirmar que el 72% dels accidents mortals que es van pro-
duir al 2005 a les carreteres catalanes van tenir lloc a vies principals mentre 
que el restant 28% va ocórrer a les vies secundàries.

Però per analitzar el descens en l’accidentalitat cal tenir en compte tam-
bé altres indicadors, com per exemple la mobilitat dels ciutadans, el parc de 
vehicles i el cens de conductors. Veient les dades de l’any 2004, a falta de les 
de 2005, veiem com tots aquests indicadors han experimentat un creixement 
sostingut. 

Respecte al parc de vehicles, dels 4.727.940 vehicles registrats l’any 2004, 
un 65,4% són turismes i un 15,1% camions i furgonetes. Les motocicletes tenen 
un pes important, amb un 9,4% del parc total. L’any 2004 hi havia 3.709.998 
conductors al cens, dels quals 39,7% eren dones i el restant 60,3% homes.

El parc de vehicles manté la tendència ascendent dels anys anteriors. Es de-
tecta, fins i tot, una recuperació del ritme anterior al 2003, on l’eliminació dels 
vehicles en baixa temporal va dibuixar una tendència de creixement menor. 

Així doncs, podem concloure com, tot i el creixement del parc, el nombre 
de morts en accidents de trànsit dins dels 30 dies següents a l’accident ha 
mantingut una tendència a la baixa i, si es té en compte els morts a 30 dies per 
milió d’habitants també han anat disminuint en els últims anys.

Indicadors 2000-2004
Font: Servei Català de Trànsit
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Accidentalitat per tipus de via 2004-2005
Font: Servei Català de Trànsit

 Accidents  Morts Accidents  Morts
 mortals 2004 2004 mortals 2005 2005

Vies principals 266 313 251 303 

Vies secundàries 107 122 95 97

Total 373 435 346 400

Tipus de via Les dades d’accidentalitat millo-
ren tant per les vies principals com 
per les secundàries en l’any 2005 
respecte a l’any anterior.

Tot i el creixement del parc de 
vehicles, el nombre de morts en 
accidents de trànsit dins dels 30 
dies següents a l’accident ha man-
tingut una tendència a la baixa.
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Educació, la prioritat
El Govern de la Generalitat ha fet una aposta clara per l’educació, per avan-
çar cap a una escola catalana i de qualitat, i perquè el sistema educatiu sigui 
capaç de donar una resposta satisfactòria a les seves tres funcions bàsiques: 
la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, l’educació ètica i ciutadana de la 
població i, també, la transmissió de cultura, de coneixements científics, d’eines 
de treball i de capacitats que permetin a les persones esdevenir autònomes 
mitjançant el treball. 

Aquest compromís del Govern es concreta en la voluntat de posar l’esco-
la catalana al dia, incrementant significativament les partides destinades a 
l’educació. En aquest sentit, el pressupost en educació ha augmentat, els anys 
2004, 2005 i 2006, una mitjana del 15%, mentre que, en legislatures anteriors, 
l’increment era aproximadament del 8%. 

Estudis recents, com l’elaborat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona3, estableixen que la despesa pública en educació no 
universitària hauria d’augmentar a un ritme anual del 14,9% per arribar, en 
l’horitzó del 2010, als estàndards europeus. Per tant, si continuem incremen-
tant el pressupost a raó del 15%, tal com s’ha estat fent en els darrers pressu-
postos, l’any 2010 arribarem a un percentatge de despesa en educació 
equivalent a la mitjana de la Unió Europea. Aquest és, també, un objectiu 
d’aquest Govern.

Aquest esforç pressupostari queda reflectit en l’adopció de mesures con-
cretes que comparteixen l’objectiu de millorar la qualitat del sistema educatiu 
de Catalunya. A grans trets, es tradueixen en més construccions escolars, un 
increment de professorat , el compromís del Departament d’Educació amb 
la creació de noves llars d’infants de qualitat, la priorització dels programes 
d’innovació educativa, especialment el de llengües estrangeres, la millora de 
la formació professional, l’atenció a l’alumnat nouvingut i amb necessitats 
educatives específiques a través de les aules d’acollida i els Plans Educatius 
d’Entorn i, finalment, el suport a les famílies amb el programa de reutilització 
de llibres de text.

Més construccions escolars
Mai a Catalunya no s’ha invertit tant en infraestructures escolars com s’ha fet al 
llarg de la legislatura vigent. Durant aquests dos últims cursos, s’han posat 
en funcionament 120 nous centres escolars a tot Catalunya. A aquest fet 
s’hi suma un canvi de filosofia pel que fa a les construccions escolars. Actu-

Evolució del pressupost del Departament d’Educació (increment)
Font: Departament d’Educació
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El pressupost en educació ha aug-
mentat, els anys 2004, 2005 i 2006, 
una mitjana del 15%, mentre que, 
en legislatures anteriors, l’incre-
ment era aproximadament del 8%. 

3 Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona. “El repte de l’educació no 
universitària a Catalunya: situació actual i 
propostes d’actuació”, de març de 2005.
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alment, els mòduls provisionals tenen data de caducitat, ja que cada mòdul 
que es col·loca va acompanyat d’un projecte de construcció i d’un calendari 
d’execució de les obres. 

D’altra banda, en només dos anys, s’han pres Acords de Govern per un im-
port de 648,1 milions d’euros, amb una clara tendència a l’alça, ja que suposen 
un 35% més del que es va invertir en tota la legislatura passada.

Aquest volum d’inversió ha permès comprometre un total de 234 
obres, entre noves construccions i ampliacions, adequacions i millores de 
gran format. Durant el 2004 es van comprometre 80 obres, entre les quals es 
compta la nova construcció de 51 Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP), 
de 6 Instituts d’Educació Secundària (IES) i d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI), 
així com 17 ampliacions, adequacions i millores de 17 CEIP i 5 IES. Aquesta xifra 
es veu superada el 2005, amb el compromís de 154 obres, entre elles, la nova 
construcció de 61 CEIP, 15 IES i una EOI, i ampliacions, adequacions i millores 
de 53 CEIP, 22 IES i 2 Centres d’Educació Especial (CEE).

Aquest volum d’actuacions coincideix en el temps amb un creixement 
molt fort de la població escolar entre els 3 i els 18 anys. Malgrat això, no respon 
únicament a aquesta variable, sinó que s’hi suma la voluntat del Departament 
d’Educació que els centres disposin de més i millors instal·lacions, d’unes més 
bones condicions de treball i d’unes ràtios d’alumnes per classe raonables.  

Import compromès en construccions escolars
Font: Departament d’Educació
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Obres compromeses 2004
Font: Departament d’Educació

 Nova Ampliació, Total
 construc- adequació
 ció i millora 

Primària 51 17 68

Secundària 6 5 11

EOI 1 - 1

E. especial - - -

Total 58 22 80

Obres compromeses 2005
Font: Departament d’Educació

 Nova Ampliació, Total
 construc- adequació
 ció i millora 

Primària 61 53 114

Secundària 15 22 37

EOI - - -

E. especial 1 2 3

Total 77 77 154
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Increment del personal docent
Durant els cursos 2004/05 i 2005/06 el Govern ha incorporat 4.200 nous pro-
fessionals de l’educació als centres públics de Catalunya. Aquest increment 
tan significatiu, permet atendre el creixement d’alumnat, però també articular 
mesures qualitatives, com poden ser la possibilitat de fer grups reduïts o des-
doblaments. També permet posar en marxa programes d’innovació educativa 
i atendre adequadament les necessitats educatives de l’alumnat nouvingut, 
els infants de P3 o l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Actualment, doncs, el sistema educatiu català compta amb 26.445 mestres 
d’educació infantil i primària, 26.216 professores i professors d’educació se-
cundària, 1.380 dotacions per a programes i serveis educatius (psicopedagogs, 
logopedes, assessors en llengua i cohesió social…) i 230 tècnics especialistes 
en educació infantil (auxiliars de P3), un nou perfil professional introduït per 
l’actual Govern.

D’altra banda, s’està treballant per la millora de les condicions laborals dels 
professionals de l’educació. Des de l’inici de legislatura, s’han convocat un 
total de 7.205 places d’oposicions a totes les especialitats del cos de mes-
tres i professors. Algunes especialitats feia molts anys que no havien disposat 
de cap convocatòria pública d’oposicions.

D’aquestes 7.205 places convocades, 950 corresponen a la convocatòria de 
l’any 2004 (620 places al cos de mestres, 194 al cos de professors d’ensenya-
ment secundari, 60 al cos de professors d’escoles oficials d’idiomes i 76 al cos 
de professors tècnics de formació professional), 3.680 a la del 2005 (1.950 al 
cos de mestres i 1.730 al cos de professors d’ensenyament secundari) i 2.575 
a la del 2006 (1.550 al cos de mestres, 320 al cos de professors d’ensenyament 
secundari, 609 al cos de professors de Formació Professional i 96 al cos de 
professors de les Escoles Oficials d’Idiomes).

     D’altra banda, el Govern ha adoptat el compromís de convocar 12.215 
places d’oposicions fins a l’any 2008 amb l’objectiu de reduir el percentatge de 
personal interí del 18,2% actual al 8% en tres anys. Aquesta mesura es desprèn 
de l’acord signat el 10 d’octubre entre el Govern i tots els sindicats presents 
a la Mesa General de Funció Pública (UGT, CCOO i IAC) per a la reducció dels 
interins a l’Administració pública.

En concret, fins a l’any 2008 es convocaran 12.215 places, que beneficiaran 
el cos de mestres de primària, i els professors de secundària, formació profes-
sional i de les escoles oficials d’idiomes.

% Personal interí sobre la plantilla
Font: Departament d’Educació
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Durant els cursos 2004/05 i 
2005/06 el Govern ha incorpo-
rat 4.200 nous professionals de 
l’educació als centres públics de 
Catalunya.

El Govern ha adoptat el compro-
mís el convocar 12.215 places 
d’oposicions fins a l’any 2008 amb 
l’objectiu de reduir el percentatge 
de personal interí del 18,2% actu-
al al 8% en tres anys.
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Aquesta oferta tan important de places d’oposicions per a mestres i pro-
fessors té una relació directa amb el creixement de personal docent que s’in-
corpora i s’incorporarà cada any als centres.

Creació de noves llars d’infants de qualitat
Un dels grans reptes de l’actual Govern de la Generalitat era ampliar l’oferta 
pública de llars d’infants de Catalunya que, el 2004, era d’aproximadament 
29.400 places. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya va aprovar per 
unanimitat la  Llei 5/2004 de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, 
fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular.

Per al desplegament d’aquesta Llei, el Govern va elaborar el Mapa de Llars 
d’Infants de Catalunya (2004-2008) que planifica per comarques i municipis 
la creació de 30.000 noves places públiques de llars d’infants. Amb el Mapa es 
formalitza un compromís unànime de tota la societat per donar resposta a una 
necessitat evident de les famílies de Catalunya. 

El Govern va signar un acord amb les entitats municipalistes per al 
finançament de la creació de les 30.000 noves places i per al seu soste-
niment. 

Convocatòria d’oposicions 2006-2008
Font: Departament d’Educació

 2006 2007 2008 Total

Cos de mestres 1.550 3.470 3.070 8.090

ESO i Batxillerat 320 1.266 1.180 2.766

FP 609 - 636 1.245

EOI 96 - 18 114

Total 2.575 4.736 4.904 12.215

Places convocades
Font: Departament d’Educació
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Un dels grans reptes de l’actu-
al Govern de la Generalitat era 
ampliar l’oferta pública de llars 
d’infants de Catalunya que, el 
2004, era d’aproximadament 
29.400 places.
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Distribució de l’oferta pública de llars d’infants per comarques l’any 2004
Font: Departament d’Educació

Distribució de l’oferta pública de llars d’infants prevista per l’any 2008  
Font: Departament d’Educació
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Per a aquest període es destina 150 milions d’euros, tant per a la cre-
ació de places noves, com per al manteniment de les existents.

Amb la signatura d’un acord de col·laboració amb les Entitats Municipalis-
tes (Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i 
Comarques), el Govern es compromet a aportar un màxim de 5.000 euros per 
cada nova plaça de llars d’infants de titularitat pública que creïn els municipis 
i fins a un màxim de 1.800 euros per a despeses de funcionament de les places 
ja existents. Durant el 2004 s’han destinat 15,9 milions d’euros per fomentar 
la creació de places públiques de llars d’infants i 21,2 milions d’euros per al 
funcionament de les ja existents i el 2005, 28,8 milions d’euros per a la creació 
de noves places i 30,8 milions d’euros per al seu sosteniment.

Actualment, 250 ajuntaments han iniciat els tràmits per crear 21.399 places 
de llars d’infants, que representen un 71,33% del total de les 30.000 places que 
estableix el Mapa de Llars d’Infants de Catalunya.

Amb la creació de les 30.000 noves places, l’any 2008 Catalunya serà un 
país capdavanter a Europa en percentatge d’oferta de places de llars d’infants 
de qualitat, ja que garantirà una oferta de places equivalent, aproximadament, 
al 60% del nombre d’infants d’entre 0 i 3 anys. Això situarà Catalunya entre els 
països europeus amb més oferta educativa per a aquesta franja d’edat.

Prioritat als programes d’innovació educativa
Amb l’objectiu de millorar la qualitat educativa, el curs 2005/06 s’han iniciat 
als centres educatius diversos Programes d’Innovació Educativa que compten 
amb el suport i l’impuls del Govern.

Grau de compliment del Mapa de Llars d’Infants de Catalunya (2004-2008)
Font: Departament d’Educació
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iniciat els tràmits per crear 21.399 
places de llars d’infants, que 
representen un 71,33% del total 
de les 30.000 places que estableix 
el Mapa de Llars d’Infants de 
Catalunya.
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Durant el curs 2005/06, 748 centres educatius participen en algun dels vuit 
Programes d’Innovació Educativa que compten amb un pressupost global de 
10 milions d’euros. Els programes oferts són: Llengües estrangeres, Bibliote-
ques Escolars (PuntEdu), Comunicació Audiovisual, Ciutadania, Coeducació, 
Educació Ambiental, Convivència i Mediació Escolar, Salut a l’Escola. 

La prioritat del Govern és fomentar l’aprenentatge de l’anglès i, per aquest 
motiu, s’ha impulsat el Pla experimental de llengües estrangeres a 100 
centres educatius. L’anglès es comença a aprendre, en aquests centres, des 
dels 4 anys, ja que l’objectiu final és que, al final de l’etapa educativa obliga-
tòria, l’alumnat català tingui competències en almenys tres llengües: català, 
castellà i anglès.

La competència en llengües estrangeres és un factor clau de competitivitat 
per al país i una aposta clara de futur per a la formació del jovent. Per aquest 
motiu, al marge del programa, s’ha fet un esforç considerable pel que fa a les 
Escoles Oficials d’Idiomes.

En total s’han creat 23 noves Escoles Oficials d’Idiomes, 16 durant el 
curs 2004/05, doblant el nombre de les ja existents i amb una oferta de 900 
places més, i 7 per al curs 2005/06, que han significat la creació de 780 noves 
places. També, per al curs 2005/06, es va ampliar en 3.030 places l’oferta de la 
resta d’EOI en funcionament, de les quals 1.800 corresponen a l’ensenyament 
de l’anglès, 750 al del francès i 480 al de l’alemany.

Actualment, Catalunya compta amb 39 Escoles Oficials d’Idiomes, que ofe-
reixen un total de 44.250 places i els idiomes que s’hi imparteixen són l’anglès, 
l’alemany, el francès, l’italià, el rus, l’àrab, el català, el castellà, el xinès, el portu-
guès, el grec, el japonès, l’èuscar i el neerlandès. La voluntat del Departament 
d’Educació és implantar de manera progressiva l’ensenyament d’idiomes a 
tot el territori català. L’oferta actual d’idiomes garanteix l’ensenyament 
públic d’idiomes a 28 comarques, que representen el 97% de la població 
de Catalunya.

La millora de la Formació Professional
Des del Govern s’està fent, també, un esforç considerable en la potenciació i 
extensió de la Formació Professional, ja que es tracta d’una bona oferta pro-
fessionalitzadora (més del 70% de l’alumnat troba feina en menys de 6 mesos 
i la resta opta per seguir estudiant), dóna resposta a les necessitats del teixit 
productiu i de serveis del nostre país i és una bona eina per afavorir l’equilibri 
territorial i estimula l’esperit emprenedor. Per aquest motiu, en els últims dos 
cursos s’han implantat 115 nous cicles formatius als centres públics catalans, 
que es tradueixen en la creació de 4.500 noves places de formació professional 
distribuïdes al llarg del territori.

També, com preveu l’Acord estratègic per la competitivitat de l’econo-
mia catalana, s’han creat 4 Centres Integrals de Formació Professional (a 
Manresa, Olot, Tarragona i Sant Feliu de Llobregat) dels 12 previstos per a la 
legislatura. Aquests centres ofereixen, de manera integrada, Formació Profes-
sional inicial i Formació Professional contínua, acreditació de competències 
professionals, innovació en metodologies i estratègies de formació i experi-
mentació de nous currículums i transferència tecnològica. Aquests centres 
coordinen la formació professional reglada, l’ocupacional per a persones en 
atur i la contínua per a persones ocupades. També compten amb un servei 
d’orientació interactiva per atendre les necessitats d’ocupació i desenvolupa-
ment professional i amb sistemes de transició escola-treball.

En els últims dos cursos s’han 
implantat 115 nous cicles forma-
tius als centres públics catalans, 
que es tradueixen en la creació de 
4.500 noves places de formació 
professional distribuïdes al llarg 
del territori.

Catalunya compta amb 39 Escoles 
Oficials d’Idiomes, que ofereixen 
un total de 44.250 places.
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Un altre dels reptes que afrontava aquest Govern en relació amb la Forma-
ció Professional era la necessitat d’incrementar la demanda d’aquesta oferta 
formativa. Amb aquesta finalitat s’elabora el Decret de 10 de novembre de 
2005 de mesures de flexibilització de l’accés a la Formació Professional espe-
cífica, que preveu la matrícula per crèdits, la possibilitat de cursar Formació 
Professional amb horaris adaptats, la col·laboració per impartir crèdits en en-
torn laborals i les ofertes a col·lectius singulars. 

Així mateix, el gener de 2006 s’han iniciat, de manera experimental, els es-
tudis de Formació Professional a distància que, aquest curs acadèmic, ofereix 
els cicles següents: 

 · Cicle Formatiu Grau Superior (CFGS) educació infantil
 · CFGS gestió comercial i màrqueting
 · Cicle Formatiu Grau Mitjà (CFGM) explotació sistemes informàtics
 · CFGM equips electrònics i de consum

Des del Govern s’han impulsat, també, un seguit de mesures de millora de 
la qualitat a diversos nivells: 

 - En relació amb els centres, a través del Programa de Qualitat i Millora Con-
tínua, ja són una cinquantena els que treballen per aconseguir una acre-
ditació que reconegui la qualitat dels seus processos.

 - S’està fent, també, una important inversió en equipaments. Per al curs  
2005/06 el Departament d’Educació hi destinarà uns 15 milions d’euros,  
i s’estan estudiant mecanismes per estimular les donacions de maquinà-
ria per part d’empreses. 

Però, a més de la qualitat, el Govern vetlla perquè la demanda d’estudis 
de Formació Professional s’adeqüi a les necessitats empresarials del país. Per 
aquest motiu, s’estan adoptant mesures per fer atractiva la Formació Professi-
onal i incrementar-ne la demanda:

a) S’han intensificat les correspondències entre els Cicles Formatius de 
Grau Superior i la Universitat i s’ha ampliat l’oferta pública de cicles 
adequant-los a les necessitats de l’entorn més immediat. 

b) Uns 30 centres de tot Catalunya ofereixen cursos pont de preparació 
per a l’accés a un grau superior des del grau mitjà. D’altra banda, s’es-
tà treballant coordinadament amb els ajuntaments, amb les empreses, 
els centres etc. per disposar d’una bona Xarxa d’informació i orientació 
professional.

c) S’ha impulsat l’acreditació de competències. És a dir, les proves per  
a l’obtenció de títols de formació professional corresponents a determi-
nats cicles de grau mitjà i superior per a persones amb experiència labo-
ral sense reconeixement oficial. 

Aules d’acollida i Plans Educatius d’Entorn
Un altre dels reptes significatius que s’ha hagut d’afrontar des de l’àmbit de 
l’educació, és l’arribada d’alumnat estranger, amb llengües, cultures i nivells 
educatius molt diversos. Per tal de donar una resposta adequada a les neces-
sitats emocionals, lingüístiques i curriculars d’aquest alumnat i, alhora, millorar 
la qualitat global de tot l’alumnat del centre, s’han creat les aules d’acollida. 
Actualment el sistema educatiu català ja compta amb 951 aules d’acollida als 
centres educatius públics i als centres privats concertats.

Actualment el sistema educatiu 
català ja compta amb 951 aules 
d’acollida als centres educatius 
públics i als centres privats con-
certats.
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Els criteris que s’han adoptat per a la implantació d’una aula d’acollida en 
un centre educatiu són els següents:

 · Nombre d’alumnat nouvingut (arribat en els darrers 24 mesos) superior a 7
 · Percentatge d’alumnat estranger superior al 10%
 · Situació socioeconòmica de l’entorn escolar poc favorable
 · Equilibri en l’oferta educativa de la població

Per completar la tasca que desenvolupen les aules d’acollida, s’han 
implantat, també, els Plans Educatius d’Entorn. Aquests Plans pretenen do-
nar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives a través 
de la continuïtat de l’acció educativa fora de l’àmbit escolar. Aquesta iniciativa 
suposa un pas més per avançar en l’educació integral de tot l’alumnat i pro-
moure la cohesió social a partir de l’educació intercultural i l’ús de la llengua 
catalana.

L’any 2005 s’han iniciat Plans Educatius d’Entorn a 25 poblacions catalanes: 
Barcelona, Badalona, Manlleu, Mataró, Sant Adrià de Besòs, Sant Pere de Ribes, 
Vic, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans, Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Cerdanyola, Ripollet, Terrassa, Banyoles, Girona, Salt, Cervera, 
Lleida, Reus, Tarragona, el Vendrell, Amposta i Tortosa. 

És previst incrementar progressivament el nombre de Plans Educatius d’En-
torn amb l’objectiu de generalitzar aquesta proposta arreu de Catalunya.

Suport a les famílies: reutilització dels llibres de text
Una de les accions més innovadores que ha impulsat el Govern és el Progra-
ma cooperatiu de reutilització de llibres de text, que té per objectiu facilitar, 
mitjançant el sistema de préstec, llibres de text i material didàctic d’àrees, 
matèries i assignatures establertes per als diferents nivells educatius. A més 
de l’estalvi econòmic, aquest programa aporta altres valors educatius, com el 
respecte per les coses comunes, l’estalvi ecològic...

Amb la implantació d’aquest Programa, s’ha fet un pas històric a favor de 
les famílies per avançar cap a la gratuïtat dels llibres de text. En l’actualitat 
522 centres educatius s’han acollit al programa de reutilització de llibres 
de text, que beneficia més de 113.000 alumnes.

El cost del programa per al curs 2005/06 supera els 2 milions d’euros, que 
són assumits íntegrament pel Govern de la Generalitat. Els ajuts consisteixen 
en una dotació als centres de 1.875 euros per línia autoritzada d’educació 
primària i de 3.000 euros per línia autoritzada d’ESO.

S’estima que el cost dels llibres de text entre primària i secundària (10 cur-
sos) és de 1.700 euros/alumne. Amb el programa de llibres de text les famílies 
pagaran 150 euros a primària i 100 a secundària. En total, assumiran una des-
pesa de 250 euros, cosa que representa un estalvi del 85% del cost.

Aules d’acollida
Font: Departament d’Educació
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Més i millor autogovern

Aprofundiment de l'autogovern

Convenis signats entre la Generalitat  
i l’Estat o amb els CCAA

49
2005

40
2004

Reforçament de la qualitat democràtica i nous valors socials 

Trucades al 012 (acumulat anual) 1.078.545
S2/2005

1.290.990
S1/2005

986.992
S2/2004

Actuacions d'assistència jurídica gratuïta 228.458
T3/2005

210.508
T3/2004

Taxa de resolució en l'activitat judicial 1 1,01
2004

0,99
2003

1
2004

Percentatge de sentències en català 20,62%
2004

17,09%
2003

13,34%
2002

Nombre de projectes de llei aprovats 15
S2/2005

13
S1/2005

7
S2/2004

% de recursos destinats a cooperació al 
desenvolupament sobre els tributs propis 

0,37%
2006

0,3%
2005

0,25%
2004

Finances públiques

Dèficit (milions d'€) 525 Pre
2006

650,2 Pre
2005

821
2004

Inversió total del sector públic (milions d'€) 4.788,6 Pre
2006

4.483,2
2005

2.715,7
2004

Pressupost inicial de la Generalitat (milions d'€) 29.689,5
2006

26.501,1
2005

22.471,7
2004

Un nou impuls econòmic  

Euroregió i internacionalització 

Taxa d'obertura de l'economia 2 63,4%
2004

62,6%
2003

65,2%
2002

42,2%
2004

Taxa de cobertura de l'economia 3 65,2%
2004

69,7%
2003

71,8%
2002

70,7%
2004

Ocupació i treball

Taxa d'atur estimada 6,64%
T4/2005

9,4%
T4/2004

9,6%
T4/2003

8,7%
T4/2005

9%
T2/2004

Taxa de temporalitat 4 25,4%
T4/2005

25,9%
T3/2005

23,8%
T4/2004

33,8%
T4/2005

14,3%
T2/2005

Taxa d’ocupació 5 70,9%
T4/2005

70,8%
T3/2005

67,9%
T4/2004

64,9%
T4/2005

63,6%
T2/2005

Percentatge d’aturats que fa 12 mesos o més 
que búsquen feina

20,8%
T4/2005

26,8%
T3/2005

37,6%
T4/2004

28,7%
T4/2005

45,6%
T2/2005

Índex d’incidència dels accidents en jornada 
de treball amb baixa 6

5.949,05
T4/2005

6.396,67
T4/2004

7067,38
T4/2003

6.681
T3/2005

Taxa de treballadors per compte propi 17,2%
T4/2005

17,2%
T3/2005

17,2%
T4/2004

18%
T4/2005

15,1%
T2/2004

Competitivitat econòmica i industrial

Índex de producció industrial (IPI) (2000=100) 7 107,2
11/2005

107,6
11/2004

104,3
11/2003

110,5
11/2005

104,4
11/2005

Percentatge d’empreses catalanes  
amb web pròpia

53,65%
2004

49,35%
2003

47,94%
2002

Percentatge d’exportacions del contingut 
tecnològic

11,2%
2004

12,1%
2003

11,4%
2002

9,2%
2004
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Evolució del PIB 3,4%
T4/2004

3,3%
T3/2005

3%
T4/2004

3,5%
T4/2005

1,7%**
T4/2005

Variació interanual de l’IPC 4,3%
12/2005

3,6%
12/2004

3,1%
12/2003

3,7%
12/2005

2,2%**
12/2005

Variació interanual dels costos laborals  
per treballador 

2,3%
T3/2005

2,1%
T3/2004

2,8%
T3/2003

2,4%
T3/2005

Percentatge de despesa en R+D sobre el PIB 1,44% Est
2004

1,38%
2003

1,27%
2002

1,12% Est
2004

1,90% Est
2004

Percentatge de despesa en innovació  
sobre el PIB 

2,15%
2003

2,42%
2000

1,7%
1998

1,51%
2003

Tant per mil d’investigadors sobre  
la població ocupada 

6,4
2003

5,6
2002

5,3
2001

5,1
2002

Competitivitat econòmica i industrial

Índex de vendes en grans superfícies 
(2001=100) 8

112,2
2004

109,03
2003

105,96
2002

Índex de comerç al detall (2001=100) 9 121,9
2004

114,2
2003

106,3
2002

Nombre de turistes estrangers (milers) 13.470
2004

12.393
2003

12.324
2002

Despesa turística a Catalunya dels turistes 
estrangers (MEUR)

9.369
2004

8.111,7
2003

8.041,7
2002

Societat del coneixement

Alumnes per ordinador en els centres docents 
de primària i secundària 

6,9
2005

10,9
2003

Percentatge d’usuaris d’Internet sobre  
la població de més de 15 anys 10 

39,1%
2005

36,3%
2004

33%
2003

Percentatge d’alumnes d’educació superior 
universitària sobre la població 18-24 anys

44,6%
2004

41%
2003

38,3%
2002

42,5% Pro
2002

Percentatge d’alumnes ERASMUS respecte  
del total d’estudiants 

4,3%
2004-2005

4,2%
2003-2004

3,6%
2002-2003

3,0%
2003-2004

Agricultura i pesca

Taxa de cobertura d’agricultura, ramaderia, 
caça, silvicultura i pesca

33%
2004

35,5%
2003

35%
2002

139,9%
2003

99,2%*
2003

Població ocupada al sector agrari i pesquer 
respecte al total 11

2,4%
2005

2,3%
2004

2,5%
2003

5,3%
2005

5,1%
2004

Terres en regadiu sobre el total de terres  
de conreu 

28,39%
2004

28,14%
2003

28,28%
2002

23,9%
2003

Terres en producció integrada i ecològica 
sobre terres de conreu 12

10,4%
2004

10,3%
2003

9,9%
2002

Sector financer

Actius totals de les caixes d’estalvis catalanes 
sobre el total espanyol 

32,7% Pro
2004

32,3%
2003

31,3%
2002

Actius totals dels bancs catalans sobre  
el total espanyol 

7,4% Pro
2004

7,57%
2003

7,89%
2002

Una nació socialment avançada

 Política educativa

Percentatge d’alumnes matriculats  
en centres públics 

60,3%
2004/2005

59,5%
2003/2004

58,6%
2002/2003

67,5%
2004/2005

Diferencial entre el percentatge d’alumnes 
estrangers matriculats en centres públics  
i privats  

8,5%
2004/2005

7,6%
2003/2004

5,2%
2002/2003

4,2%
2004/2005

Ràtio alumnes-professor 12,1
2004/2005

12,2
2003/2004

12,2
2002/2003

15,5
2001/2002
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Percentatge d’alumnes que abandonen 
prematurament el sistema educatiu  
(fracàs escolar) 

12,9%
2003/2004

14,9%
2002/2003

14,4%
2001/2002

12,2%
2001/2002

Avaluació de competències bàsiques  
als 14 anys  

63,8%
2004/2005

62,2%
2003/2004

62,8%
2001/2002

Polítiques d’acció social

Percentatge de contractes a persones amb 
disminució 

0,28%
T4/2005

0,29%
T4/2004

0,28%
T4/2003

0,13%
T4/2003

Places residencials per cada 100 persones 
majors de 65 anys  

4,47
2004

4,39
2003

4,23
2002

Places residencials amb finançament públic 
per cada 100 persones majors de 65 anys 

1,87
2004

1,85
2003

1,67
2002

Nombre d’infants i adolescents en situació  
de risc social 13 

6.501
2005

6.128
2004

6.119
2003

Percentatge de població immigrant 
extracomunitària empadronada a Catalunya 

10,9%
12/2005

10,3%
6/2005

9,5%
12/2004

Diferencial entre la taxa d’atur femení  
i masculí 14

2,7%
T4/2005

2,65%
T2/2005

5,1%
T4/2004

4,97%
T4/2005

1,4%
T2/2005

Diferencial entre la taxa d’ocupació femenina 
i masculina 15

-20,2%
T4/2005

-20,6%
T2/2005

-22%
T4/2004

-24%
T4/2005

-14,9%
T2/2005

% de dones empresàries sobre el total 
d’empresaris 

31,4%
T4/2005

31,8%
T2/2005

30,4%
T4/2004

29%
T4/2005

29,6%
T2/2005

Nombre mitjà de fills per dona 1,41
2004

1,38
2003

1,33
2002

1,3
2003

1,48
2003

Percentatges de llars amb dificultats  
per arribar a fi de mes 

53,43%
T4/2005

53,84%
T4/2004

55,22%
T4/2003

54,69%
T4/2005

Nombre de places públiques de llars  
d’infants creades 

3.042
2004/2005

1.666
2003/2004

2.803
2002/2003

Població encarcerada per cada 100.000 
habitants 

121 Pro
2005

115,64
2004

108,25
2003

144,65 Pro
2005

Nombre de programes de tractament o  
de formació i inserció laboral de la població 
encarcerada

8.464
T4/2005

7.116
T3/2005

7.813
T4/2004

Taxa d’emancipació domiciliar 16 25,6%
2004

22,2%
2003

21,4%
2002

Taxa de temporalitat en la població  
de 16-29 anys 17

41,7%
2004

41,9%
2003

43,3%
2002

Salut i polítiques sanitàries

Esperança de vida al néixer (anys) 80,2
2002

79,9
2000

78,5
1995

Temps mitjà de visita mèdica (minuts) 18 9 Est
2004

9,3 Est
2002

9,3 Est
2002

Taxa de mortalitat hospitalària 2,8%
2004

3%
2003

3%
2002

Temps mitjà de resolució per a procediments 
quirúrgics no urgents (mesos) 19 

4,52
S2/2005

4,99
S1/2005

5,33
S2/2004

Nombre d’intervencions quirúrgiques  
en procediments no urgents 19

155.686
2005

145.175
2004

141.520
2003

Nombre de targetes sanitàries  7.105.324
2/2005

6.926.191
2/2004

43.197.684
2004

Taxa de creixement interanual de la despesa 
farmacèutica

4,29%
2005

4,6%
2004

12,24%
2003

5,63%
2005

Despesa sanitària de la Generalitat per capita 
(€ per capita)

1.118,7€ Pre
2006

1.021,6€ Pre
2005

986,8€
2004
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Política cultural

Nombre de visitants a museus, col·leccions  
i monuments de Catalunya 

18.262.664
2004

16.279.210
2003

15.090.913
2002

Assistència a les representacions d’arts 
escèniques programades en els teatres  
de Catalunya  

2.128.215
2004

2.114.024
2003

2.123.506
2002

Nombre d’equipaments esportius censats  31.625
2004

31.224
2003

30.965
2002

155.529
2004

Títols de llibres produïts 29.259
2004

27.788
2003

26.214
2002

Pel·lícules produïdes per productores 
catalanes  

42
2005

40
2004

31
2003

Política lingüística

Percentatge de població que té el català  
com a llengua habitual 

50,1%
2003

Seguretat pública

Percepció de seguretat (escala 0-10) 20 6,06
2005

6,04
2004

6,3
2003

Índex de victimització 21 17,5%
2004

17%
2003

15,36%
2002

Ordres de protecció de les víctimes  
de violència domèstica 

1.728
T1/2005

2.523
T1/2004

1.165
T4/2003

9.521
T1/2005

Percentatge de població que viu en territori 
on el CME s’ha desplegat 

64,5%
2005

41,4%
2004

39,69
2003

Morts en accidents de trànsit per milió 
d’habitants 

97
2004

114
2003

125
2002

110
2004

Una nova política territorial i ambiental

Energia

Temps d’interrupció equivalent de la potència 
instal·lada (TIEPI) imprevist (hores) 22

1,3
2005

1,4
2004

2,48
2003

2,06
2004

Intensitat energètica final (tep / MEUR PIB) 23 144
2003

140,5
2002

139,4
2001

156,4
2003

Política i ordenació territorial

Sòl urbà + Sòl urbanitzable (km) 1.755,83
2004

1.754,78
2003

1.723,1
2002

Percentatge de territori forestal ordenat  
sobre el total forestal

29,5%
2005

29%
2004

23,2%
2003

Habitatge

Nombre d’habitatges iniciats amb  
protecció oficial 

4.576 Pro
10/2005

6.390
2004

5.073
2003

69.769
2004

Biodiversitat i desenvolupament sostenible

Superfície afectada per incendis (ha) 5.471 Pro
11/2005

1.068
2004

9.864
2003

123.818 Pro
2004

Valoració de la qualitat de l’aire segons l’ICQA 24 66,9%
2005

69,1%
2004

65,6%
2003

Nombre de centres que disposen d’un  
sistema voluntari de qualificació ambiental 25

366
2005

319
2004

301
2003

Consum d’aigua per abonat (m3/abonat/any) 132
2004

136
2003

136
2002

Política de prevenció de la contaminació 

Generació de residus municipals per capita 
(kg/hab/any)

1,66
2004

1,61
2003

1,57
2002
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Percentatge de recollida selectiva  
sobre el total de residus municipals 

25,43%
2004

22,64%
2003

19,77%
2002

Percentatge de valorització dels residus 
industrials 

64,55%
2004

66,89%
2003

67,85%
2002

Infraestructures

% d’estacions adaptades a persones amb 
mobilitat reduïda (PMR) a la xarxa de metro 
i FGC 

52,1% Pro
10/2005

49%
2004

47,4%
2003

Nombre de viatgers transportats en tren 
(milers)

545.575
2004

528.768
2003

514.340
2002

Transport de mercaderies per unitat de PIB 
(Tones/1.000€ PIB)

3
2004

2,84
2003

2,83
2002

Percentatge de mercaderies transportades  
per carretera 

79,3%
2004

79,7%
2003

79,7%
2002

Taxa de motorització (vehicles x 1.000 hab) 694
2004

678
2003

697
2002

659
2004

Xarxa d’alta capacitat sobre el total  
de carreteres 26

10,3%
2004

10,1
2003

9,9
2002

Nombre de viatges de persones en transport 
públic a la Regió Metropolitana de Barcelona 
(milions)

457,7 Pro
S1/2005

867,9
2004

837,1
2003

Tràfic de mercaderies als ports catalans  
(milers tones)

74.376
2004

66.387
2003

64.937
2002

Trànsit de passatgers als aeroports catalans 31.806.435
2005

28.426.993
2004

24.805.724
2003

* UE-15

** Zona Euro

Pre = Previst

Pro = Provisional

Est = Estimació

T = Trimestre

S = Semestre

1 Assumptes resolts sobre els assumptes ingressats. Una taxa superior a 1 indica que s’estan resolent més casos dels que entren.
2 Exportacions més importacions sobre el PIB. En percentatge.
3 Exportacions sobre  importacions. En percentatge.
4 Població assalariada amb contracte temporal sobre el total de la població assalariada. En percentatge.
5 Població ocupada de 15-64anys sobre la població de 15-64 anys. En percentatge. Població ocupada és aquella que treballa,  

 ja sigui per compte propi o d’altri.
6 Accidents en jornada de treball amb baixa per cada 100.000 treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social. Acumulat dels  

 darrrers 12 mesos.
7 Indicador conjuntural que mesura l’evolució de l’activitat productiva de les branques industrials.
8 Mesura el volum de vendes de les grans superfícies no especialitzades i amb una superfície de venda superior als 2.500 m2.
9 Mesura el volum de vendes de les empreses de distribució comercial .
10 Usuaris d’internet un o més cops a la setmana.
11 Població ocupada al sector agrari i pesquer sobre la població ocupada. En percentatge.
12 Té en compte variables de sostenibilitat.
13 Menors en situació de guarda o tutela per part de la DG d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
14 Taxa d’atur femenina menys la taxa d’atur masculina.
15 Taxa d’ocupació femenina menys la taxa d’ocupació masculina.
16 Població emancipada de 16 a 29 anys sobre el total de població de 16 a 29 anys. En percentatge.
17 Població assalariada de 16 a 29 anys amb contracte temporal sobre la població assalariada de 16 a 29 anys. En percentatge.
18 En l’atenció primària.
19 Es tracta dels 14 procediments que tenen garantit un termini màxim d’accés.
20 En el propi municipi. Majors de 16 anys .
21 Població major de 16 anys que declara haver patit una de les experiències de victimització que recull l’Enquesta de Seguretat  

 Pública de Catalunya .
22 Hores en què el conjunt de la xarxa de mitja tensió ha estat aturada de forma no prevista.
23 Mesura la quantitat d’energia final requerida (en tones equivalents de petroli) per generar una unitat de PIB.
24 Percentatge de valors de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire que durant un any han presentat qualitats satisfactòries o excel·lents .
25 Inclou el Sistema comunitari de gestió ambiental, el Sistema de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea i el Sistema de  

 distintiu de garantia de qualitat ambiental  .
26 La xarxa d’alta capacitat inclou autopistes, autovies i vies de doble calçada.



El proper número corresponent 
al 1r Trimestre de 2006 sortirà 
el maig de 2006. 
Per a més informació podeu 
consultar la pàgina web
www.gencat.net/pladegovern/ 
cat/indicadors


