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Prestacions econòmiques d’ajuda a l’educació

4,4%1.565856 €1.339.681 €2012

4,1%1.423833 €1.185.592 €2011

% de la 

població
que es 

beneficia

Nombre 

d'ajuts
Mitjana

Imports

liquidats
ANY

S’incrementa tant el 
nombre (10%), com 
l’import global (13%) 
dels ajuts concedits.   

Distirbució ajuts Educació (curs 2012-13)
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Prestacions econòmiques d’ajuda a l’Ensenyament Superio r

No s’inclouen dotacions crèdits ensenyament superio r i premi nacional a l’estudi 

1,0%2154.473 €961.651 €2012

0,8%1613.596 €579.007 €2011

% de la 

població
que es 

beneficia

Nombre 

d'ajuts
Mitjana

Imports

liquidats
ANY

Distribució ajuts Ensenyament Superior (curs 2012-1 3)
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Increment substancial 
del nombre (34%) i dels 
imports (66%) dels 
ajuts concedits.  



Prestacions econòmiques d’ajuda al lloguer d’habitatge

2,8%8421.436 €1.208.933 €2012

2,7%8011.308 €1.048.012 €2011

% de la 

població que es 

beneficia

Nombre 

d'ajuts
MitjanaImports liquidatsANY

Increment del nombre (5%) i de l’import 
(15%) dels a ajuts concedits*.  

(*) Els nombre i els imports dels ajuts es corresponen a dades segons liquidacions dels períodes 
anuals naturals respectius i poden no correspondre’s amb les dades facilitades pel 
Departament d’Habitatge referides a les diferents convocatòries del programa d’ajuda al lloguer 
d’habitatge.



Prestacions econòmiques d’atenció i protecció social (I )

1,4%5083.610 €1.834.083 €2012

1,4%4783.884 €1.856.667 €2011

% de la 

població
que es 

beneficia

Nombre 

d'ajuts
Mitjana

Imports

liquidats
ANY

1,4%4293.667 €1.572.988 €2012

0,9%2913.032 €882.305 €2011

% de la 

població
que es 

beneficia

Nombre 

d'ajuts
Mitjana

Imports

liquidats
ANY

Les ajudes econòmiques 
destinades a cobrir 
necessitats bàsiques es 
mantenen i no presenten 
variacions  significatives 

L’accés a la prestació per 
desocupació involuntària 
creix considerablement, 
tant en nombre (47%) com 
en volum (78%) dels 
imports concedits.  

Atenció social primària:

Desocupació involuntària:



0,8%2222.192 €486.718 €2012

0,8%2252.073 €466.536 €2011

% de la 

població
que es 

beneficia
Nombre 

d'ajutsMitjana

Imports

liquidats

ANY

0,7%2236.122 €1.365.250 €2012

0,7%2105.963 €1.252.210 €2011

% de la 

població
que es 

beneficia
Nombre 

d'ajutsMitjana

Imports

liquidats

ANY

Afiliacions minusvàlids seguretat social:

Pensions adults minusvàlids:

Les ajudes a l’afiliació a la 
seguretat social per a 
persones discapacitades 
no presenten canvis 
significatius.

L’accés a les pensions per 
adults minusvàlids, tot i 
mantenir-se globalment 
estable en quan al nombre 
de pensions atorgades, 
mostra un increment 
considerable (9%) dels 
imports concedits.  

Prestacions econòmiques d’atenció i protecció social (I I)



0,3%721.041 €74.965 €2012

0,2%551.999 €109.946 €2011

% de la 

població
que es 

beneficia

Nombre 

d'ajuts
Mitjana

Imports

liquidats
ANY

1,2%6183.714 €2.295.182 €2012

1,1%5483.345 €2.172.657 €2011

% de la 

població

que es 

beneficia
Nombre 

d'ajutsMitjana

Imports

liquidats

ANY

Ajuts dones violència gènere:

Pensions solidaritat gent gran:

Les ajudes econòmiques 
a les dones que han estat 
víctimes de violència de 
gènere presenten canvis 
significatius. S’observa 
que tot i haver incrementat 
el nombre d’ajuts, l’import 
global de les ajudes es 
considerablement menor 
(32%).

Les pensions de solidaritat 
creixen considerablement, 
tant en el nombre de 
pensions (13%), com en 
l’import  global concedit 
(6%).

Prestacions econòmiques d’atenció i protecció social (I II)



0,8%2585.020 €1.295.066 €2012

0,8%2634.419 €1.162.082 €2011

% de la 

població
que es 

beneficia

Nombre 

d'ajuts
MitjanaImports liquidatsANY

Complements no contributius vellesa: Els complements no 
contributius per a la 
vellesa presenten canvis 
poc significatius en el 
nombre d’ajuts concedits, 
tot i que l’import global 
atorgat augmenta (11%).

Distribució complements NO contributius vellesa 201 2

34%

66%

Pensió No contributiva vellesa

Pensió de solidaritat

Prestacions econòmiques d’atenció i protecció social (I V)



3,6%1.4273.922 €5.596.227 €2012

3,3%1.3484.347 €5.859.216 €2011

% de la 

població

que es 

beneficia

Nombre 

d'ajuts
Mitjana

Imports

liquidats
ANY

Complement jubilacions vellesa seguretat social*:
Els ajuts als complements 
de les pensions de vellesa 
de la seguretat social 
s’ajusten, amb un 
augment del nombre (5%) 
d’ajuts i una disminució de 
l’import (5%) global 
concedit.

Complement jubilacions vellesa seguretat social

8%

74%

16%
2%

Invalidesa passada vellesa

Pensió de vellesa

Viduïtat (antiga Llei seguretat social)

Viduïtat (Llei vigent seguretat social)

(*) Article 41 Reglament tècnic de la CASS.

Prestacions econòmiques d’atenció i protecció social (V )



(*) Article 35 bis Reglament tècnic CASS (article 2 Llei 4/2006 de mesures urgents i puntuals del sistema de 
seguretat social i articles 184 i 203 de la Llei 17/2008 de la seguretat social.

5,2%1.804607,47 €1.095.882,372012

5,3%1.864586,63 €1.093.485,392011

% de la 

població que 

es beneficia

Nombre 

d'ajuts
Mitjana

Imports

liquidats
ANY

Complements no contributius seguretat social (solidaritat vellesa, viduïtat i jubilació)*:

Els complements no 
contributius en concepte 
de pensió solidaritat 
vellesa, viduïtat i jubilació
es mantenen sense 
presentar canvis 
significatius.

Distribució complements NO contributius 2012

14%

2%

83%

1%

Invalidesa vellesa. Complement art. 35 bis Jubilació. Complement art. 203

Vellesa principal. Complement art. 35 bis Viduïtat. Complement art. 184

Prestacions econòmiques d’atenció i protecció social (V I)



1,2%2311.017 €234.832 €2012

0,9%1791.068 €191.204 €2011

% de la 

població

que es 

beneficia

Nombre 

d'ajuts
Mitjana

Imports

liquidats
ANY

Distribució prestacions familiars 2012

90%

10%

Fill a càrrec

Naixement o adopció

Els ajuts destinats a 
finançar les prestacions 
familiars s’incrementen 
considerablement, tant en 
el nombre d’ajuts (29%), 
com en l’import global 
(23%), de les prestacions 
atorgades.

Prestacions familiars seguretat social:

Prestacions econòmiques d’atenció i protecció social (V II)



Prestacions econòmiques socials: imports globals 2012 i  evolució 2007 – 2012

16,4%12.4894.6764.141 €19.361.458 €2012

14,9%11.6734.3704.087 €17.858.920 €2011

13,2%11.2064.2193.939 €16.620.653 €2010

12,4%10.3903.9802.127 €8.465.218 €2009

5,8%4.8911.7452.552 €4.453.082 €2008

5,1%4.2531.5122.577 €3.897.122 €2007

% de 

poblac

ió

Nombre 
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s
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Prestacions
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ANY

Imports en Ajuts Socials de Govern
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19.361.458,27 €Total

6%1.095.882,37 €Complements No Contributius de jubilació i viudetat

1%234.832,36 €Prestacions Familiars (gestió CASS)

7%1.295.065,57 €Complement No Contributriu Vellesa (Art. 35bis)

29%5.596.226,80 €Beneficiaris assegurança vellesa (Article 41)

12%2.295.181,93 €Pensio Solidaritat Gent Gran

7%1.365.250,00 €Beneficiència i minusvàlua

3%486.718,02 €Cotització Persones Adultes amb Minusvàlua

0%74.964,56 €Atenció a la dona víctima violència de génere

9%1.834.082,96 €Atencio social

8%1.572.988,00 €Prestació social per desocupació involuntària

5%961.651,42 €Ensenyament Superior

7%1.339.681,28 €Educacio

6%1.208.933,00 €Habitatge

% 
totalImports liquidatsPrestacions econòmiques socials 2012Distribució de les prestacions socials (2012)
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3%
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7%
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5%

Prestació social per 
desocupació 
involuntària

8%

Atencio social
9%



Prestacions econòmiques socials: evolució població bene ficiària 2007 – 2012

% de la població registrada que es beneficia dels a juts socials
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CONCLUSIONS: evolució prestacions socials econòmiques 2 011-2012

� Es manté una tendència creixent de demanca i accés als ajuts econòmics socials.

� Incrementa el nombre d’ajuts concedits i el 16% (gairebé 5.000 llars) de la població
registrada va tenir accés a algun tipus de prestació social econòmica al llarg del 
2012.

� Incrementa considerablement el volum econòmic (+8,5%) destinat a finançar les 
ajudes socials amb més de 19 M € liquidats en concepte de prestacions 
econòmiques socials:

� El col·lectiu de la gent gran, contínua sent el principal beneficiari de les prestacions socials 
econòmiques: més de la meitat del total liquidat es destina a prestacions destinades a la gent 
gran (pensions, complements no contributius CASS, etc.).

� Incrementen (+4%) els ajuts destinats a les persones discapacitades (pensions adults 
minusvàlids i ajuda a les afiliacions a la CASS per a persones discapacitades).

� En general incrementa l’accés i el nivell de les ajudes destinades a atendre situacions de 
precarietat sobrevinguda (lloguer habitatge, desocupació involuntària, etc,) i afavorir mesures 

de cohesió social (educació i ensenyament superior).


