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INTRODUCCIÓ 
 

La inclusió és un procés que assegura que totes les persones tenen les oportunitats i els 

recursos necessaris per a participar plenament en la vida econòmica, social i política i per a 

gaudir d'unes condicions de vida satisfactòries. La inclusió està relacionada amb la integració, 

la cohesió i la justícia social. És la possibilitat de participació igualitària de tots els seus 

membres en totes les dimensions socials. 

Una persona vulnerable és aquella en la que l'entorn personal, familiar-relacional, 

socioeconòmic o político-administratiu pateix alguna debilitat i, en conseqüència, es troba en 

una situació de risc que podria desencadenar un procés d'exclusió social.  

L'exclusió social és un procés i és multidimensional, per la qual cosa no es solen donar causes 

aïllades. El procés s'inicia quan algun fet en la vida de l'individu el fa vulnerable (per exemple, 

pèrdua de la feina, malaltia, etc.) No obstant, l'exclusió no es produeix fins que hi ha una 

pèrdua real del poder de participació de l'individu, ja que en el procés intervenen quatre 

esferes socials, que interaccionen entre sí de tal manera que una d'elles podria compensar els 

desavantatges que es produïssin en l'altra. 

Les quatre esferes: 

1. Personal: l'individu és vulnerable quan la seva situació personal el situa en un clar 

desavantatge per a exercir la seva plena participació respecte de la resta de la població. Alguns 

factors que es podrien incloure en aquesta esfera serien: el nivell educatiu i formatiu, l'estat de 

salut, física o mental, l'existència d'addiccions, les habilitats o capacitats individuals, etc. 

2. Familiar - relacional: les xarxes socials són la forma bàsica d'interacció de l'individu i les 

relacions socials són un factor fonamental d'integració. Entre les relacions primàries o més 

estretes, es produeix una relació solidària que protegeix a les persones de les situacions 

adverses.  La pèrdua o inexistència de relacions socials disminueix les opcions de participació 

de l'individu, alhora que el deixa en una situació indefensa davant de condicions de 

vulnerabilitat. 

3. Sòcio-econòmic: l'estructura econòmica de la societat, el seu sistema de distribució de la 

riquesa, l'accés a la informació, les situacions de crisi econòmica, de reestructuració dels 

sistemes de producció, les percepcions i estereotips, el racisme i la discriminació, els entorns 

degradats com per exemple les zones urbanes o rurals en declivi. 

4. Político-administratiu i de protecció social: els sistemes normatiu, legal i administratiu 

juguen un paper fonamental per a garantir la participació igualitària i l'accés a la justícia de tots 

els individus. Aquests sistemes, a més, són indispensables per a compensar els desavantatges 

dels nivells anteriors: redistribució de la riquesa, protecció de l'atur, sanitat, educació, 

habitatge… 

El document que teniu a les vostres mans és el 6è informe d’aquestes característiques  i recull 

les dades disponibles de 2014 i 2015, mantenint el format dels informes anteriors. 



Aquest estudi pretén ser un reflex dels factors que poden desencadenar l’exclusió social. Per 

fer-ho, es va escollir una bateria d’indicadors que ens permetés mesurar-ho. 

L’estudi consta de vàries parts, una de més general on hi podem trobar dades 

sociodemogràfiques i una altra de més extensa on hi ha totes les dimensions a tenir en compte 

a l’hora de mesurar l’exclusió social: laboral (atur o precarietat), econòmic (pobresa  relativa), 

residencial (problemes per accedir o mantenir l’habitatge), relacional (debilitat de xarxes 

familiars i/o comunitàries), sociosanitari (discapacitat, addiccions i dependència), formatiu 

(analfabetisme o nivell formatiu insuficient) i polític i ciutadà (feblesa en l’exercici dels drets). 

 

Desitgem que sigui del vostre interès. 
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ASPECTES GENERALS I DEMOGRÀFICS 
 

Igualada té una població de 39.885 habitants, segons dades del padró a 31.12.2015. La 

població ha augmentat respecte a l’any anterior en 808 persones, un 2,07% (39.077 persones 

al 2014).  

La densitat de població és de 4.924 habitants per km2, un xic superior a la de l’any anterior 

degut al lleuger augment de població. (4.824 hab/km2). 

Del 2000 al 2009 hi ha un augment de la població del 19,8% de la població. Del 2009 al 2014, hi 

ha una baixada d’un 1,4%. Aquest últim any ha canviat la tendència i hi hagut un augment. 

 

Evolució de la població d’Igualada 2000-2015 

 

Font: Padró municipal 

 

Les taxes i índex que venen a continuació estan calculades a partir de les dades del padró a 

desembre del 2015. 

La taxa de natalitat  indica el nombre de nascuts vius durant un any per cada mil 

habitants d’una població concreta. Així, a Igualada a desembre del 2015, hi ha hagut 366 

naixements que calculats sobre el total de la població1, dóna una taxa de natalitat de 9,2 

naixements per cada mil habitants.  

                                                           
1
 39.521 habitants 
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La del 2014 era de 9,3. Estava una mica per sota de la mitjana catalana 9,6 i de la comarca de 

l’Anoia 9,8.2 

 

La taxa de mortalitat  és el nombre de defuncions d’una població per cada mil habitants, 

durant un període concret de temps, generalment un any. Hi va haver 284 defuncions durant 

el 2015. La taxa resultant és de 7,1 morts per cada mil habitants per sota a  la de l’any anterior 

que va ser 8,8. A Catalunya, el 2014 va ser 8,3. i a l’Anoia 8,3.3 

 

L’índex d’envelliment  relaciona la població de 65 i més anys amb la de menys de 15 anys. 

Si el valor supera  1 vol dir que hi ha més població de més de 65 anys que no pas menor de 15.  

El nombre de persones de 65 anys i més ha estat, al 2015,  de 7.504 persones, sobre el total de 

6.745 persones menors de 15 anys, dóna un resultat de 1,11. Vol dir que per cada 111 

persones de 65 i més anys, hi ha 100 persones de menys de 15. 

Al 2014 l’índex era de 1,07. I la mitja catalana de 1,14. Això vol dir que del 2014 al 2015 la 

població igualadina s’ha envellit una mica més. 

 

L’índex de sobreenvelliment  relaciona la població de 85 anys i més amb la de 65 anys i 

més. A Igualada durant el 2015 hi havia 1.356 persones de 85 anys i més, sobre el total de 

7.504 persones de 65 anys i més. A Igualada l’índex de sobreenvelliment és de 0,18. 

Al 2014 hi va haver 1.197 persones de 85 anys i més, sobre el total de 7.104 persones de 65 

anys i més. Així el sobreenvelliment era de 0,17 i a Catalunya, al 2014, era de 0,15. Teníem una 

població més sobreenvellida que la mitjana catalana. 

 

                                                           
2 Dades Idescat 
3 Idescat 2013. No s’ha trobat dades de 2014 
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Piràmide de població 

 

Font: Padró municipal 

La franja d’edat on s’aglutina més població és la de 40 anys, seguida de les persones de 39. 

 

La població a Igualada per grups d’edat té la següent representació gràfica. El grup més 

nombrós es troba a la franja de 35 a 64 anys. 

 

Població per grans grup d’edat 

 

Font: Padró municipal 

 

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 

000 - 000 

008 - 008 

016 - 016 

024 - 024 

032 - 032 

040 - 040 

048 - 048 

056 - 056 

064 - 064 

072 - 072 

080 - 080 

088 - 088 

096 - 096 

Dones 

Homes 

17% 

21% 

43% 

12% 

7% 

0 a 14 

15 a 34 

35 a 64 

65 a 79 

> 79 



Un factor que fa variar l’estructura de la població és la migració. Si mirem les altes al padró 

municipal veurem que cada vegada més es produeixen variacions per l’arribada de població 

vinguda d’altres municipis, comunitats autònomes o països. 

Altes noves al padró d’habitants 

 

Font: Padró Igualada 

Durant el 2015 s’han produït 2.074 altes noves al padró, de les quals 1.245 persones tenen 

nacionalitat espanyola i 829 estrangera. 

Durant el període del 2007 al 2012, les altes al padró baixen. Comencen a pujar del 2012 al 

2015. Les altes de persones amb nacionalitat estrangera comencen a pujar al 2013, mentre 

que les de la població espanyola comencen a pujar al 2014.   

 

Població amb nacionalitat espanyola i amb nacionalitat estrangera 

 

Font: Padró municipal 
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El percentatge de població amb nacionalitat estrangera, al 2015, és de 11,4%. Igual que a l’any 

anterior.  Des del 2010 en que va arribar al punt màxim, amb un 13,6%,  ha anat baixant .  

Això vol dir que malgrat hi va haver un augment d’empadronaments aquests no van superar el 

nombre de persones que van marxar d’Igualada.  

Evolució de la població espanyola i estrangera 2000-2015 

 

Font: Padró municipal 

 

Del 2008 al 2013, els reagrupament familiars van tenir una forta davallada, un 83,3%. Al 2014 

hi ha un augment i al 2015 torna a baixar. 

Evolució dels reagrupaments familiars 

 

Font: Subdelegació del Govern 

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

Espanyola 

Estrangera 

144 

93 
87 

44 

25 24 

42 

29 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 



 

 



Laboral 
 

15 

LABORAL 
 

La població activa  fa referència a totes aquelles persones que estan en edat laboral i  

treballen o bé estan buscant feina activament. 

A desembre del 2014 Igualada tenia una població activa de 18.194 persones.  

Al 2015, la població activa era de 18.336 persones, 9.527 homes i 8.809 dones. 

 

Població activa per grups d’edat 2015 

 

Font: Hermes 

 

L’atur registrat  és la situació laboral de les persones de 16 anys i més sense ocupació 

inscrites al SOC (Servei Ocupació de la Generalitat) o del SEPE (Servicio Público de Empleo 

Estatal). 

Durant l’any 2014, Igualada va tenir 3.640 persones registrades a l’atur. 1.698 homes i 1.942 

dones. Hi ha un 6,7% més de dones aturades que d’homes. 

Durant el 2015, hi ha hagut 3.281 persones aturades. 1.438 homes i 1.843 dones. Un 12,3% 

més de dones aturades que d’homes. 

La taxa d’atur va baixar del 2012 al 2013 en 0,68, del 2013 al 2014 va baixar en 1,47 i del 2014 

al 2015 en 2,12. 

Al 2014, la taxa d’atur d’Igualada és d’un 19,2%, està per sota de la mitjana de Catalunya 

19,9%. 
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A desembre de 2015, la taxa d’atur és de 17,13%. La mitjana catalana en el darrer trimestre del 

2015 és de 17,7%. 

 

Evolució atur registrat. Homes i dones 

 

Font: Hermes 

 

Al 2014, la franja d’edat on hi consten més persones registrades a l’atur és la de 40-54 anys, 

representant el 37%. Al 2015, és la mateixa la franja d’edat amb un 38% de la població 

aturada. 

Persones aturades per grups d’edat 

 

Font: Hermes 
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Quan parlem d’atur de llarga durada fem referència a les persones que porten més d’un 

any registrades a l’atur. La taxa d’atur de llarga durada fa referència a la proporció de 

desocupats que porten com a mínim 12 mesos a l’atur respecte al nombre de persones actives 

en el mercat de treball. A Igualada, al 2015, és de 8,12%, ha baixat respecte l’any anterior  

9,3%.  La mitjana catalana al 2015 és de 10,4 i al 2014 era d’un 11,5%.  

El 45,4%4 de les persones registrades a l’atur són de llarga durada, més de 12 mesos. 

D’aquestes el 61,9% són dones i el 38,1% són homes. Al 2014, el percentatge va ser un xic 

superior, 48,5%.  

De les persones amb atur de llarga durada, un 33% registren un atur de 12 a 24 mesos i un 67% 

de més 24 mesos. 

 Homes 
2014 

Dones 
2014 

Total 
2014 

Total 
2015 

Homes 
2015 

Dones 
2015 

Atur registrat demanda de 12 a 
24 mesos 

260 322 582  492 190 302 

Atur registrat demanda de més 
de 24 mesos 

449 668 1117  998 378 620 

Total 709 990 1699 1490 568 922 
Font: Hermes 

 

 

Taxa de temporalitat  posa en relació el nombre de contractes temporals amb els 

contractes totals. Al 2015, Igualada tenia una taxa de temporalitat del 91,4% gairebé igual que 

a l’any anterior. 

A Catalunya els contractes temporals al 2015 han estat un 88% i a l’Anoia un 90,1%. 

Contractes indefinits i temporals fets al 2015 

 

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

                                                           
4
 (1490/3281x100) 

1331 

14239 

Indefinits 

Temporals 



 

Del 2012 al 2015  els contractes indefinits mantenen una tendència més estable, en canvi, els 

temporals han anat augmentant a partir del 2013. 

 

Evolució dels contractes indefinits i temporals 

  
Font: Observatori d’empresa i ocupació 

 

Evolució de l’atur per nivell formatiu 

Nivell formatiu 2012 2015 Variació 

Sense estudis 28 28 0 

Estudis primaris incomplets 176 123 -53 

Estudis primaris complets 314 204 -110 

Programes formació professional 286 271 -15 

Educació general 2.526 2.181 -425 

Tècnics-professionals superiors 302 222 -80 

Universitaris primer cicle 124 73 -51 

Universitaris segon i tercer cicle 163 118 -45 

Altres estudis post-secundaris 4 1 -3 

TOTAL 3.923 3.221 -782 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

2012 2013 2014 2015 

Indefinits 

Temporals 



Laboral 
 

19 

Programes d’inserció laboral d’Igualada . Des de IG-Nova es porten a terme 

diversos programes per promoure la inserció laboral. 

Servei d’orientació professional - club de feina 

 Al 2015, hi va haver 1.553 persones usuàries del servei i al 2014 van ser 2.711.  

Al 2015, es van detectar 391 insercions. Al 2014 se’n van detectar 662. 

 

Espai de recerca de feina 

 2015. Persones participants 259. Insercions 75. 

 2014. Persones participants 291. Insercions 92. 

 

Programes d’inserció laboral: 

Programes de foment de l’ocupació basats en la contractació i la col·laboració de persones en 

situació d’atur.  

  Programa mixt treball i formació; (PANP). Programa adreçat a persones 

aturades majors de 30 anys que hagin exhaurit la prestació per desocupació. Es combina 

l’experiència professional amb la formació per tal de millorar la qualificació i la competència 

professional dels participants. Nombre de participants contractats a l’edició 2015-2016: 13. 

Edició 2014-2015: 12. I a l’edició 2013-14: 16. 

  Programa mixt treball i formació persones aturades perceptores de Renda 

Mínima d’Inserció: Programa adreçat a persones aturades perceptores de la Renda Mínima 

d’Inserció. Es combina l’experiència professional amb la formació per tal de millorar la 

qualificació i la competència professional dels participants. Edició 2015-2016: 10 participants 

contractats en la 1ª edició i 8 en la 2a edició. Al 2014 van ser contractats 4 participants en la 

primera edició i 8 en la segona. 

  Plans d’Ocupació Diputació de Barcelona. Programa adreçat a persones 

aturades inscrites al SLO. Edició 2014-2015. 14 participants contractats. 10 persones 

contractades a l’any anterior. 

Al 2014 en el Programa de Col·laboradors Socials, adreçat a persones majors   

de 45 anys perceptores de subsidis d’atur, hi va haver 4 participants.  

 

 

Formació per a l’ocupació. Es tracta d’accions i programes formatius dirigits fonamentalment a 

persones treballadores en situació d’atur, amb la finalitat de fomentar el desenvolupament i 

millora de les seves competències professionals. 

Programes: 

•Formació Ocupacional (Certificats de professionalitat): SOC 

•Formació Integrada: Anoia Activa –SOC 

•Formació Professionalitzadora: Anoia Activa –SOC 

•Joves per l’Ocupació: SOC 

 

 FOAP (certificats de professionalitat).  

CP Atenció Sociosanitària a persones dependents. Atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials. Al 2015 hi va haver  15 alumnes, dels quals 5  es van 

insertar. Al 2014 van ser 15 alumnes i 9 insercions. 



CP Organització del transport i la distribució. Organització del transport i la distribució. Al 2015 

hi va haver 15 alumnes amb 4 insercions. Al 2014 van ser 15 alumnes i 9 insercions. 

 

Anglès. Atenció al públic. 15 alumnes amb una inserció. 

 

 Anoia Activa (formació professionalitzadora i integrada) 

 

Formació integrada: 

 Cuina per a col·lectivitats. Al 2015 hi va haver 15 alumnes amb 2 insercions i al 2014 

van ser 15 alumnes amb 8 insercions.. 

 Auxiliar de magatzem, edició 2015 15 alumnes i 10 insercions. Edició 2014, 15 alumnes 

i 11 insercions. 

 Al 2014 es fa el curs de Muntatge de bastides industrials amb 15 alumnes i una 

inserció. 

 

Formació professionalitzadora: 

 Zelador sanitari. Al 2015, 15 alumnes i 2 insercions. Al 2014, 15 alumnes i 6 insercions. 

 Al 2015 es va fer el curs d’Aplicacions informàtiques de gestió amb 15 alumnes i 8 

insercions. 

Al 2014 es va fer el curs d’Administratiu back office en el sector retail-moda amb 15 

alumnes i 7 insercions. 

  

 

 

Programa joves per l’ocupació. Es tracta d’un programa innovador que pretén millorar la 

ocupabilitat de les persones joves i facilitar-ne la inserció laboral.  Durant el 2015 hi va haver 

14 insercions. 

Per aconseguir això es duen a terme les accions: 

•Formació professionalitzadora, amb hores teòriques i hores pràctiques en empreses. 

Curs Auxiliar de magatzem, al 2015 el van finalitzar 16 joves. I al 2014 17 joves, dels quals 5 van 

aconseguir un contracte de treball. 

Curs d’Auxiliar administratiu (Certificat de Professionalitat), 12 joves han obtingut el títol 

•Tutorització: orientació i formació en competències transversals 

•Obtenció del Graduat en Educació secundària a través de la IOC 

•Adquisició d’experiència laboral en empreses mitjançant contracte de 6 mesos. Es van 

contractar 14 joves. 
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ECONÒMIC 
 

En aquest apartat, tindrem en compte diversos factors que poden portar a l’exclusió social: la 

dependència econòmica a les prestacions socials, la renda familiar bruta disponible per càpita i 

les dificultats per cobrir necessitats bàsiques. 

 

Dependència econòmica a les prestacions  

Des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) es 

tramiten les prestacions per desocupació. Aquestes són de tres tipus: 

Prestació d'atur de nivell contributiu, és per a persones que hagin perdut la feina 

involuntàriament i hagin cotitzat a la Seguretat Social al llarg d'un període de més de 360 dies. 

Subsidi d'atur per esgotament de la prestació contributiva, és per a persones que han esgotat 

la prestació contributiva i tenen ingressos inferiors al 75% de l'SMI (individualment i per 

familiar) responsabilitats familiars (o no en tinguin essent major de 45 anys) i continuïn en 

situació d'atur. 

Renda activa d'inserció, destinada a col·lectius amb ingressos inferiors al 75% de l'SMI, amb 

especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica. El programa inclou 

mesures per ajudar-los a incorporar-se al mercat laboral. Els col·lectius són:  

 Aturats de llarga durada més grans de 45 anys 

 Emigrants retornats més grans de 45 anys 

 Víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica 

 Persones amb discapacitat 

Del 2012 al 2015 les persones beneficiàries de prestacions per desocupació han disminuït un 

37,5% (925 persones).  

Del 2012 al 2015, les prestacions contributives han baixat en 586 persones i els subsidis han 

baixat en 350 persones. La RAI, en canvi ha augmentat en 11 persones.  



Evolució de les prestacions per desocupació 

 

Font: Hermes 

 

Durant el 2015, de totes les persones que estan registrades a l’atur, 1.743 persones no cobren 

cap subsidi ni prestació. D’aquests, un 10,7% cobren la RMI.  

Hi ha 130 expedients de la RMI5 que beneficien a 329 persones, de les quals, 141 són menors 

d’edat. 

Un enduriment en les condicions d’accés l’any 2012, amb la nova reglamentació de la 

prestació, fa que en comparació al 2011, es produeixi una baixada dels expedients de 56,2% i 

una baixada de persones beneficiàries del 29,25%. El canvi que tingué lloc a partir de l’agost de 

2011 en els criteris de concessió d’aquesta prestació provoca, entre altres modificacions, 

l’anul·lació de la RMI a les persones que portaven percebent-la més de 60 mesos, es determina 

la incompatibilitat entre la RMI i la percepció d’altres prestacions, i s’establí un topall de 

l’import de la prestació igual al salari mínim interprofessional.  

Del 2012 al 2015 el nombre de RMI es manté força estable.  

La taxa de cobertura de la RMI6 a Igualada, al 2015 és de 8,2 per mil. Al 2014, és de 8,7 per mil. 

La mitjana catalana és del 13,4 per mil (2014).  

                                                           
5
 Dades 2015 

6
 Beneficiaris (329) / Població Igualada (39.885) x 1000 
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Evolució de la RMI 

 

Font: Serveis Socials Bàsics d’Igualada 

Del 2014 al 2015 hi ha un augment d’expedients de RMI en canvi hi ha una disminució de 

persones beneficiàries. Això és degut a que hi ha un augment de tramitacions de RMI a 

persones adultes soles. El servei d’adults dels Serveis Bàsics d’Atenció Social permet atendre 

amb una mirada més acurada aquest tipus de situacions i persones. Una hipòtesi d’aquest 

augment d’atenció a persones adultes sense càrregues familiars i de les RMI pot venir donat 

perquè des de l’OTG i el SEPE (antic Inem) s’ofereix un subsidi de 6 mesos a persones amb 

càrregues familiars que acompleixin uns determinats requisits però queden exemptes les 

persones sense càrregues familiars. 

Expedients i beneficiaris per gènere 2015 

 

Font. Serveis Socials Bàsics d’Igualada 
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Una altra font d’ingressos són les rendes derivades de les pensions de la jubilació o 

d’invalidesa. Les pensions poden ser de caire contributiu quan la persona ha cotitzat el temps 

requerit, i de caire no contributiu, quan no ha fet. 

En els darrers tres anys, les pensions per invalidesa han disminuït un 3% i les de jubilació han 

augmentat un 2,8%. 

Pensions per invalidesa i jubilació 

 

Font: Hermes 

 

Renda familiar bruta disponible per càpita  

La Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD), mesura els ingressos de què disposen els residents 

d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. 

 

En la gràfica següent es mostra l’evolució per Igualada. La dada bàsica de RBFD prové de la 

informació estadística local publicada a l’Hermes, 528.350 per a tota Igualada. Hem fet el 

càlcul sobre el total de població del padró de desembre 2015.  

Renda familiar disponible bruta per càpita (RFDB) 

 

Font: Hermes 
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Dificultats per cobrir les necessitats bàsiques  

Els serveis socials bàsics durant el 2015 van atendre 3.271 persones, 1.337 homes i 1.934 

dones. Això suposa un 9,3% més que l’any anterior (2.993 persones). Això traduït en 

expedients familiars: al 2015 es van gestionar 2.513 expedients familiars, un 11% més que 

l’any anterior (al 2014 van ser 2.263 expedients).  

Pel que fa als expedients nous, al 2015 van ser 462, un 13% menys que l’any anterior (532 al 

2014). Val a dir que els expedients nous vol dir persones que no han estat mai ateses als 

Serveis Bàsics d’Atenció Social d’Igualada. No es comptabilitzen com a casos nous les 

reobertures, les persones que han estat ateses a serveis socials en alguna ocasió i després d’un 

temps tornen. El treball per objectius i amb un pla de treball fa que els casos s’obrin i es 

tanquin en funció de les necessitats. 

Càritas Arxiprestat Anoia té un Servei d’Acollida i un servei d’Atenció Social i Seguiment que 

donen servei a tota la comarca.  

Al 2015 hi va haver 1.653 acollides de persones d’Igualada, la majoria d’atencions van ser 

resoltes pels seus propis serveis, només un petit percentatge van requerir derivació a serveis 

externs. Actualment hi ha 393 casos amb atenció social i seguiment (un 11% menys que l’any 

anterior). Durant el 2015 hi ha hagut 81 casos nous casos, dels quals 73 eren d’Igualada.   

Al 2015, l’Ajuntament d’Igualada, ha destinat 50.137,46€ a prestacions socials de 

caràcter econòmic7. Aquestes prestacions són les aportacions dineràries, que tenen com 

a finalitat atendre determinades situacions de necessitat social en què es troben les persones 

que no disposen de recursos suficients per a fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-

los o rebre’ls d’altres fonts. La tipologia d’aquestes prestacions es classifiquen segons la 

necessitat a cobrir, així: 

 En relació amb l’habitatge habitual 

 De suport a l’atenció sanitària 

 En relació amb l’alimentació i la higiene8 

 Atenció als infants i adolescents (menors de 18 anys) 

 Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent 

Segons l’Ordenança reguladora de les prestacions socials de caràcter econòmic de 

l’Ajuntament d’Igualada el tècnic municipal valora la situació econòmica familiar que és el que 

dóna accés o no a la prestació i procedeix, seguint els criteris socials, fins determinar quin 

percentatge de la demanda es costejarà.  

Al 2014, es van destinar 59.201,50€. Aquesta disminució de costos pot ser deguda a l’aparició 

de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 

de l’habitatge i la pobresa energètica. Llei que canalitza d’una altra forma aquestes necessitats 

com veurem més endavant.  

                                                           
7
 Excepte el Banc de Queviures. Malgrat per concepte s’inclouria en aquest apartat té un volum prou 

gran per tractar-lo apart. 
8
 Veure Banc de Queviures 



Tipus de prestacions socials de caràcter econòmic i unitats familiars 

 

Font. Serveis Socials Bàsics d’Igualada 

 

El nombre de famílies que reben prestacions socials de caràcter econòmic, les del quadre 

anterior, han estat 222  al 2015. Al 2014, van rebre ajudes 288 unitats familiars. 

Al 2015 han rebut ajut 807 persones (383 homes i 424 dones). Durant el 2014 van rebre ajut 

1.092 persones (551 homes i 541 dones).  

En  relació als subministraments no tants sols s’ han atorgat  ajuts econòmics  per pagar rebuts 

d’ aigua, llum o gas, sinó que les accions han estat adreçades a evitar talls dels subministres 

bàsics.  

El dia 6 d’ agost va entrar el vigor la Llei 24/2015 del 29 de juliol,  on s’ estableixen una sèrie 

de mesures destinades a evitar els desnonaments com  també mesures per afrontar la pobresa 

energètica, sobretot amb persones que es troben en risc d’ exclusió residencial. 

Respecte aquest tema, l’administració pública ha de garantir el dret d’ accés als 

subministraments bàsics i s’estableix que les empreses subministradores demanin als serveis 

socials municipals un informe per a determinar si la persona o unitat familiar es troba en una 

de les situacions de risc d’exclusió residencial. 

 

Des dels Serveis Socials Bàsics, aplicant els barems socioeconòmics que defineix l’Ordenança 

reguladora de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament d’Igualada, s’ha 

ofert ajuda econòmica a 144 famílies  per a fer front a despeses de llum, aigua o gas. L’import 

econòmic d’aquestes ajudes ha suposat 6.757,07€. També inclou la prescripció de vals de butà 

a famílies dels serveis bàsics d’atenció social seguint un criteri de manteniment més continuat.  

S’ha entregat 340 vals de butà, per un import de 4.810,38€.  
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L’Ajuntament d’Igualada, a mitjans del 2015, va signar un protocol de col·laboració amb la 

companyia Aigua de Rigat, on es regulen les actuacions que es duen a terme davant de 

situacions de pobresa energètica (només en el subministrament d’aigua) i vulnerabilitat 

econòmica, recollint els procediments de la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar 

l’emergència en l’habitatge i la pobresa energètica. En aplicació d’aquest protocol s’han fet 72 

informes socials per subministrament d’aigua pels següents conceptes:  

 per evitar tall d’aigua: 17 

 per donar d’alta el comptador: 24 

 per accedir al fons de solidaritat d’aigua de Rigat: 12.   

 

Amb l’aplicació de la llei/24 2015, també s’han fet 22 informes socials per evitar tall de llum. 

 

 

L’exempció d’escombraries  és una bonificació que l’Ajuntament emet per a les persones 

pensionistes que cobrin uns ingressos per sota el Sou Mínim Interprofessional (645,30€). Les 

bonificacions poden ser del 50% o del 99%. 

Durant el 2015 es van atorgar 244 exempcions del 50%. Al 2014 van ser 263 i al 2013, 264.  

Exempcions del 99%, al 2015 van ser 307. Al 2014 van fer-se 304 habitatges del 99% i 323 al 

2013.  

 

Tarifació social d’autobús. És un document que acredita utilitzar els autobusos 

interurbans en unes condicions de tarifació especial i diferenciada. 

Aquest document és, en funció del nivell d’ingressos del titular, blau o taronja. La condició per 

a ser-ne titular és ser pensionista o tenir una disminució d’un grau superior al 33%.  

Per obtenir el carnet blau, s’ha de ser major de 65 anys i tenir una pensió igual o inferior al SMI 

(al 2016 de 655,20€). El carnet blau permet disposar de manera gratuïta d’un màxim de quatre 

targes de 10 viatges al mes.  

I pel carnet taronja cal tenir 65 anys o més o un grau de discapacitat del 33% o més. El nivell 

d’ingressos no ha de ser superior a 1,5 SMI (al 2015 982,80€). El carnet taronja permet obtenir 

les targes de transport amb un descompte del 50%. 

Durant el 2015 s’han fet 347 carnets nous. Al 2014 se’n van fer 890. Dels nous del 2015 han 

estat 169 blaus i 178 taronges. Al 2014 van ser 492 blaus i 398 taronges. Val a dir que els 

carnets tenen una vigència de tres anys i segurament per això, la diferencia entre anys de 

carnets emesos, coincideix en moment de més o menys renovacions.   

Pel que fa als títols de transport o targes T-10, durant el 2015 s’han entregat 18.541 targetes 

gratuïtes (carnet blau), al 2014 van ser 11.839 targes i 6.734 amb reducció del 50% (carnet 

taronja), al 2014 van ser 5.812 targes. 



Ajuts per al pagament de l'IBI  

Es tramita l’ajut per al pagament de l’IBI a habitatges de famílies monoparentals i de majors de 

65 anys o pensionistes. 

Durant el 2015 s’han concedit 233 ajuts del 40% i 105 ajuts del 80% per a persones majors de 

65 anys i pensionistes. Es van fer 33 ajuts per a famílies monoparentals amb bonificació del 

38,5% al 77%.  

Al 2014 es van fer 171 ajuts del 25% i 80 ajuts del 50% per a pensionistes i majors de 65 anys. I 

15 ajuts per a famílies monoparentals. 

 

Beques de llibres . És un ajut econòmic que s’atorga a les famílies per a l’adquisició de 

llibres de text. 

Des del departament d’Ensenyament d’Igualada s’han fet, al 2015,  un  total de: 419 beques, 

de les quals, 234 eren de Primària i 184 de Secundària. Al 2014 se’n van fer 431 beques, de les 

quals, 282 eren de 75€ i 149 de 100€. Augment respecte al 2013 (224 beques llibres) del 247%. 

Des del departament de Serveis Socials9, al 2015,  s’han fet 207 beques per llibres de text. Al 

2014 van ser 117 beques. 

També, des de Serveis Socials s’han fet 9 beques per a llibres de l’etapa d’ensenyament no 

obligatori. 

 

Beques de menjador. Ajut econòmic per a cobrir la necessitat de menjador escolar. 

Durant el 2015-2016, des del Consell Comarcal s’ha fet un total de 176 beques, de les quals 

137 de 2,92€ i 39 de 5,84€.  

Durant el 2014-2015, des del Consell Comarcal es va fer un total de 183 beques, de les quals, 

168 de 3,05€ i 15 de 6,10€. 

Durant el 2015-2016, el departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada ha fet 159 

beques de menjador de 3€, 51 beques més que l’any anterior. Durant el 2014-2015, se’n van 

fer 108 de 3€. 

Des dels Serveis Socials, al 2015, s’han fet 20 beques de menjador escolar. 

 

Beques d’escola bressol . Ajut econòmic municipal per a cobrir la necessitat de llar 

d’infants.  

Durant el 2015-2016  des del departament d’Ensenyament, s’han atorgat 26 ajudes  d’escola 

bressol de 30€ al mes. Al 2014-2015, van ser 25 beques. 

                                                           
9
 En les beques i ajuts s’aplica el percentatge resultant de l’Ordenança reguladora de les prestacions 

socials de caràcter econòmic 
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Durant el 2015-2016 hi ha hagut 11 beques de menjador a llars municipals de 5,50€ i 8 de 3€ a 

llars concertades. Durant el 2014-2015, hi va haver 11 beques de 5,10€ i 3 de 3€. 

Des dels Serveis Socials, al 2015, s’han fet 6 beques d’escola bressol. 

 

Banc de queviures 

Durant el 2015 s’han fet 6.866 repartiments, suposa un increment d’un 51,5% en relació a 

l’any anterior, aquesta dada està directament relacionada en la doble entrega mensual que es 

fa a les famílies, des de l’octubre del 2014. Durant el 2014 es van fer 4.532 entregues, 

increment del 38,2% en relació al 2013. 

Al 2015 s’ha atès a 612 famílies, amb un total de 1.812 beneficiaris. El promig mensual de 

famílies ateses durant el 2015 ha estat de 317, ha representat donar cobertura a una mitja de 

989 persones, mensualment.  

Al 2014 es va donar cobertura a 644 famílies, que suposa 1.878 beneficiaris. El promig mensual 

de famílies ateses ha estat de 312, que suposa 958 beneficiaris. 

 

Promig mensual de famílies i beneficiaris del Banc de Queviures 

 

Font: Dades del Banc de Queviures d’Igualada 

 

Mengem Plegats. És un projecte de suport alimentari que ve a complementar el Banc de 

Queviures i els Àpats a Domicili. Va més enllà de proporcionar un àpat calent diari ja que les 

persones que assisteixen al menjador poden crear nous vincles. Es fa en col·laboració de 

l’Escola Pia d’Igualada. Durant el 2015 es va proporcionar 1.196 àpats que van donar cobertura 
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a 24 persones. Durant el 2014, van oferir-se 1.400 àpats que van donar cobertura a 17 

persones. 

 

Higiene i bugaderia . El projecte està adreçat a aquelles persones que no disposen de cap 

suport social i/o familiar i els habitatges no reuneixen les condicions òptimes per poder portar 

a terme una higiene personal adequada. S’ofereix un espai on poder dutxar-se dignament amb 

la màxima normalitat possible, proporcionant tovalloles, sabó i roba en aquells casos que sigui 

necessari. El servei de bugaderia es fa quinzenalment a través de la FAP. 

Durant el 2015, 11 persones han utilitzat el servei de dutxes amb un total de 327 dutxes fetes. 

Al 2014 van ser 5 persones i 86 dutxes. 

Durant el 2015 es van fer 37 serveis de bugaderia per a 8 persones. Al 2014, van ser 17 serveis 

per a 4 persones. 
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RESIDENCIAL 
 

En aquest apartat volem deixar paleses les dificultats per accedir o mantenir l’habitatge, les 

persones sense llar i la distribució de la població amb nacionalitat espanyola i estrangera per 

districtes. 

Viure sense llar  no es tracta només de no tenir un lloc per dormir, significa no disposar d’un 

espai on guardar les pròpies pertinences, on desenvolupar les relacions personals i íntimes, on 

descansar amb certa sensació de seguretat. És viure amb una sensació constant de 

provisionalitat, sense generar relacions socials estables, sense rutines, sense adreça i amb molt 

poques possibilitats de reconstruir una xarxa de suport i solidaritat. Trobar-se en la situació de 

sense llar significa haver esgotat tots els recursos personals i socials per accedir a un 

allotjament estable que permeti una vida privada i social mínimament satisfactòria. 

En aquest document no parlarem d’infrahabitatge, donat que és una classificació que  en els 

últims documents que hem consultat no apareix, seguirem la tipologia europea de la 

classificació ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion). 

 

Categories conceptuals Categories operatives 

Sense Sostre 1. Viure en un espai públic o a la intempèrie. 

2. Pernoctar en un alberg i/o  estar forçat a passar la resta del 
dia en un espai públic. 

Sense habitatge 3. Viure  en albergs i /o centres per persones sense llar. 
Allotjaments temporals. 

4. Viure en refugis per  a dones. 

5. Viure en allotjaments temporals reservats a immigrants i als 
demandants d’asil. 

6. Viure en una institució residencial o d’internament amb la 
perspectiva de ser acomiadat en un termini definit sense un 
habitatge d’acollida disponible. 

7. Viure en un allotjament amb suport sostingut per a 
persones sense llar. 

Habitatge insegur 8. Viure en un habitatge amb règim de tinença insegur. Sense 
pagar lloguer. 

9. Viure sota d’amenaça  de desnonament. 

10. Viure sota amenaça de violència per part de la família o de 
la parella. 

Habitatge inadequat 11. Viure en estructures temporals o no convencionals. 

12. Viure en un habitatge no apropiat segons la legislació. 

13. Viure en un habitatge massificat. 

 



Durant el 2015 es va iniciar, junt amb el Consell Comarcal, el projecte d’habitatge i suport per a  

persones sense llar. Es va fer la tria del marc teòric i la diagnosi inicial però no es va acabar 

implantant. 

Les dades que venen a continuació fan referència al Partit Judicial d’Igualada, cal aclarir, que 

des del deganat, no és possible saber si les execucions hipotecàries corresponen a habitatges 

habituals,  a habitatges de segona residència o locals comercials, tot i així, es creu que un 90% 

provenen d’habitatges habituals. 

Respecte als desnonaments per manca de rentes, tampoc és possible saber si són habitatges o 

locals comercials, tot i així, es creu que un 85% correspon a habitatges. 

Les dades següents fan referència a l’Anoia: 

Procediments d’execució hipotecàries ,  fa referència a les sol·licituds presentades al 

jutjat per impagament de la hipoteca. Durant el 2015 hi va haver 218 procediments 

hipotecaris. Un 37,7% menys que l’any anterior (2014) que en van ser 350. Un 6,4% menys que 

al 2013 (374). 

Val a dir que l’augment o disminució de les dades, que venen a continuació, no és un reflex del 

mateix any ja que els procediments o sol·licituds es poden iniciar un any i la decisió de portar-

se a terme es fa en l’any posterior. 

Execucions hipotecàries , fa referència a les resolucions que acaben amb l’apropiació de 

l’habitatge per part del banc. Al 2015, hi va haver 54 execucions hipotecàries o llançaments, un 

31,7% més que al 2014 que van ser-ne 41. Del 2013 al 14 hi ha un augment del 128% (18). 

Procediments per manca de pagaments de rentes ,  fa referència a les sol·licituds 

presentades al jutjat per impagament de lloguer. Al 2015 se’n van presentar 285, un 43,2% 

més que al 2014, que van ser-ne 199. Del 2013 al 2014 hi ha una disminució del 4,3% (208). 

Desnonaments de judici verbal per manca de pagaments de rentes , és quan 

es decideix portar a terme el desnonament. durant el 2015 es van portar a terme 133  

llançaments per desnonament, un 29,1% més que al 2014, quan va haver 103 desnonaments. 

Del 2013 al 2014 hi ha un augment del 87,3% (55). 

 

SIDH, Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge . És un servei gratuït 

d’informació, assessorament i intermediació per a les persones o famílies amb problemes per 

afrontar al deute hipotecari i del seu habitatge habitual.  

Durant el 2015, a Igualada, s’han iniciat 25 expedients i se’n mantenen oberts 19. Al 2014 van 

ser 30 iniciats i 22 oberts. 
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Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge  

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en 

l'àmbit de l'habitatge. 

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i 

famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix 

la residència habitual i permanent. 

S’adreça a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de 

convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin 

en risc d’exclusió social residencial per 

 Deutes d’impagament de rendes de lloguer i quotes hipotecàries. 

 Pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució 

hipotecària. 

En  referència a aquestes prestacions, l’Oficina d’Habitatge d’Igualada, ha gestionat durant 

l’any 2015, les següents sol·licituds: 

 Ajuts per al pagament de deutes de rendes de lloguer 

Desfavorables: 6 expedients 

Favorables: 8 expedients 

En tràmit: 22 expedients  

 Ajuts per al pagament de quotes d'amortització hipotecària 

Desfavorables: 0 expedients 

Favorables: 0 expedients 

En tràmit: 5 expedients  

 Ajuts per pèrdua de l'habitatge per desnonament o execució hipotecària 

Desfavorables: 0 expedients 

Favorables: 2 expedients 

En tràmit: 2 expedients  

 

Subvencions / prestacions per al pagament de lloguer  

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que 

tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió 

social residencial. 



En referència a aquestes prestacions, l’oficina d’habitatge d’Igualada ha gestionat, durant el 

2015, un total de 540 expedients. D’aquests, 404 expedients s’han resolt favorablement. 

 

Borsa de Lloguer Social, de l’Ajuntament d’Igualada  

L’Oficina d’Habitatge d’Igualada és qui gestiona aquesta Borsa, per mitjà de l’empresa 

municipal PIMHA.  

Les borses ofereixen a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, 

amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Capten pisos buits i els 

posen en lloguer a un preu per sota del de mercat, fan el seguiment de la relació contractual i 

aporten seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters. 

Durant l’any 2014 es van signar 5 contractes nous i es mantenien actius 23 contractes. Durant 

l’any 2015, s’han signat 2 contractes de lloguer nous i se’n mantenen actius 21. 

 

Habitatges municipals 

La societat municipal promotora Igualadina Municipal d’Habitatges (PIMHA, SL) fa i promou 

actuacions per facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius que, per raons socials o de renda, no 

poden o tenen dificultats per accedir al mercat lliure d’habitatge. En l’actualitat, hi ha un total 

de 35 habitatges en règim de lloguer. 

Durant el 2014 es van signar 12 contractes de lloguer nous i es mantenen actius 29 contractes. 

A l’any 2015, es van signar 4 contractes nous, i es mantenien 31 habitatges actius. 

 

Famílies en situació d’emergència d’habitatge allotjades a pisos del parc 

públic 

SAREB va signar un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per 

promoure  l’ocupació d’habitatges per destinar-los a lloguer assequible. 

En aquest sentit, quan l’Agència disposa d’habitatges proporcionats per el SAREB, ho comunica 

a l’Oficina d’Habitatge d’Igualada, per a que aquesta, conjuntament amb els Serveis Socials del 

Municipi, adjudiqui l’habitatge a una família que es consideri amb més necessitat i que 

compleixin els requisits bàsics d’adjudicació. 

Des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social d’Igualada durant el 2014 es va allotjar a 2 famílies en 

situació d’emergència. La convocatòria es va obrir a l’agost de 2014. De gener a setembre de 

2015 hi va haver 4 famílies beneficiàries.  

L’atorgació d’habitatges es fa a través de la Mesa d’emergència social de la Generalitat que és 

un òrgan tècnic de l’Agència d’Habitatge de Catalunya que té la funció de valorar i proposar les 



Residencial 
 

35 

adjudicacions de les sol·licituds d’allotjament, fetes amb un informe social. Els habitatges que 

fins a l’actualitat s’atorguen pertanyen a la Generalitat de Catalunya.  

A partir de setembre i fins a desembre del 2015, es va adjudicar 7 pisos d’emergència.  

 

Grau de concentració de la població segons nacionalitat per districtes  

Veurem com queda repartida la població amb nacionalitat estrangera dins la població total de 

la ciutat d’Igualada.  

La primera gràfica fa referència a la distribució de persones amb nacionalitat estrangera als 

districtes d’Igualada. 

Com podem veure a la gràfica el districte amb més concentració de població amb nacionalitat 

estrangera és el Centre amb un 38%, un 1% més que l’any anterior. 

 

Persones amb nacionalitat estrangera per districtes 

 

Font. Padró municipal 

 

En la següent gràfica, tenim en compte la població total d’Igualada i en cada districte podem 

observar quantes persones són de nacionalitat espanyola i quantes estrangeres. 
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Pes de les persones amb nacionalitat estrangera dins cada districte  

 

Font: Padró municipal 

 

Habitatges sobreocupats , segons la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, són aquells en els 

que s'allotgen un nombre excessiu de persones en consideració als serveis de l'habitatge i als 

estàndards de superfície per persona fixats a Catalunya, exceptuant les unitats de convivència 

vinculades per llaços de parentiu sempre que l'excés d'ocupació no comporti incompliments 

manifestos de les condicions de salubritat i higiene, ni generi problemes greus de convivència 

amb l'entorn. 

Segons padró d’Igualada, l’any 2015, consten 32 domicilis amb més de 10 persones 

empadronades. 
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RELACIONAL 
 

En aquesta dimensió els factors que operen en el camí cap a posicions d’exclusió social són la 

feblesa o deteriorament de la xarxa familiar i l’escassetat de relacions comunitàries. És per 

això,  que tractarem el tema de la violència masclista, els equips d’atenció familiar, l’equip 

d’atenció a la infància i adolescència, la monoparentalitat, les llars unipersonals i el servei de 

mediació comunitària. 

 

Teleassistència mòbil per a víctimes de violència masclista   

A Igualada s’inicia l’any 2015 amb 12 ATENPRO (servei telefònic especialitzat d’atenció i 

protecció per a dones en situació de violència de gènere) i s’acaba amb 12. Durant l’any hi ha 

10 altes i 10 baixes. 

Al 2014 van ser 8 ATENPRO a l’iniciar l’any i 12 a l’acabar. Hi va haver 9 altes i 5 baixes. 

A la MICOD (Mancomunitat d’Igualada i Conca d’Òdena) el 2015 s’inicia amb 21 ATENPRO i 

s’acaba amb 24. Durant l’any hi ha 18 altes i 16 baixes. El 2014 s’inicia amb 12 i s’acaba amb 20 

ATENPRO. 

 

SIAD Micod, és un recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i 

acompanyament, si s’escau, en relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: 

laboral, social, personal, familiar i d’altres. Durant el 2015 s’ha atès un total de 215 persones. 

L’any anterior van ser 244 persones ateses. 

D’aquestes persones s’ha derivat al SIE per violència de gènere a 30 dones. L’any anterior es 

van fer 39 derivacions.  

SIAD Igualada , durant el 2015 s’ha atès a 155 dones. D’aquestes dones, 45 estaven en 

situació de violència masclista.  

 

SIE (Servei d’intervenció especialitzada)  es tracta d’un servei que ofereix 

informació, atenció i recuperació a les dones que es troben en situacions de violència masclista 

i que també atén als seus infants. Durant el 2014, s’han atès 811 dones, un augment, del 

26,3%  respecte a l’any anterior i 180 infants, un augment del 9% respecte al 2013. El motiu 

d’aquest augment  ve donat perquè cada vegada més es coneix el servei. 

 

Equip d’Atenció Familiar (EAF) , és un programa especialitzat per dissenyar línies 

d’intervenció encaminades a la prevenció i a la cohesió en el sí de famílies que transiten per 



moments de crisi i risc de violència. El servei disposa d’atenció psicològica, educativa, jurídica 

i/o grupal. 

A Igualada durant el 2014 es va atendre a 284 persones i es van fer 557 atencions 

personalitzades. Al 2015 es va atendre 326 persones amb 584 atencions a famílies 

 

Equip d’Atenció a la infància i adolescència (EAIA) , atén a persones menors 

d’edat amb alt risc social que els són derivades des dels serveis socials bàsics, judicials o 

policials. 

Al 2015 l’EAIA ha atès un total de 288 casos. Els casos en seguiment han augmentat un 30,5% 

respecte a l’any anterior (94 al 2015 i 72 al 2014), en canvi, els protocols han disminuït un 

40,9% respecte a l’any anterior 13 al 2015 i 22 al 2014. 

De tots els casos atesos en seguiment 28 són COSE (Compromís Socioeducatiu). És un 

contracte administratiu que signen els pares i un càrrec de l’Administració local. El document 

està redactat amb un llenguatge administratiu difícil d’entendre. Queda explícit que si els 

pares no compleixen les mesures, l’EAIA pot proposar el desemparament. La contraprestació 

econòmica va lligada a la declaració de risc de l’infant o l’adolescent. 

 

Casos de l’EAIA 

 

Font: EAIA Anoia 
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Un aspecte a tenir en compte a l’hora de valorar aquesta dimensió és les llars 

unipersonals de persones d’edat avançada. 

A Igualada al 2015, tenim 4.038 llars unipersonals un 2,4% més que l’any anterior (3.957). 

D’aquestes 1.808 són majors de 65 anys, representant un 44,7% de les llars unipersonals i 545 

són majors de 85 anys, representant un 13,5% (2 punts més que l’any anterior, un 11%). 

 

El 24% de les persones majors de 65 anys viu sola, gairebé 1 punt menys que l’any anterior. 

El 40% de les persones majors de 85 anys viu sola, ha augmentat respecte a l’any anterior 

(37%). 

 

A la gràfica següent mostrem quin percentatge de persones majors de 65 anys i majors de 85 

anys viuen soles respecte al total de la població d’aquestes franges d’edat. 

 

Persones grans en llars unipersonals 

 

Font: Padró municipal 

 

 

Monoparentalitat fa referència a aquelles famílies on hi ha menors convivint amb un únic 

progenitor. Per poder aproximar-nos a aquest indicador  hem utilitzat dues vies, una la de la 

Generalitat i l’altre del Padró municipal. 

La Generalitat edita un carnet per famílies monoparentals, entenent  aquella  família que està 

formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen 

amb una sola persona i en depenen econòmicament. Durant l’any 2014 hi havia 301 carnets 

actius. 
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Les famílies monoparentals poden estar formades per:  

Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec.  

Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun 

dels requisits següents: 

 No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment. 

 Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de 

suficiència de Catalunya) per cada infant. 

 En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la 

Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec. 

 En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui 

empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més. 

A l’hora de cercar les famílies monoparentals a través del padró municipal, ens hem basat en 

els domicilis on hi consta una persona de més de 16 anys i almenys un menor, ja que el padró 

no defineix aquest concepte. Durant el 2014 hi havia: 442 domicilis. 

 

Servei de Mediació comunitària  és un servei públic per resoldre els conflictes de forma 

dialogada, confidencial i gratuïta. L'objectiu és tractar qualsevol conflicte derivat de la 

convivència ciutadana, relació amb els veïns, conflictes familiars, escolars i els derivats de l'ús 

dels espais públics. 

Durant el 2015 el servei de mediació ha tingut un total de 130 sol·licituds, 28 més que al 2014 

que van ser 102 sol·licituds. 

 

Tipus de conflictes atesos al servei de mediació 2015 

 

Font: Servei de mediació comunitària 
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Centres Oberts Municipals 

Els centres oberts són serveis diürns que fan una tasca preventiva amb infants, fora de l'horari 

escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la 

personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo. 

El centre obert compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el 

treball individual, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. 

A Igualada tenim tres Centres Oberts, dos d’infants de 4 a 12 anys i un de joves de 12 a 16 

anys. En total han participat durant el curs 2014-2015 91 infants de 4 a 16 anys (42 noies i 49 

nois).  
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SOCIOSANITARI 
 

En aquesta dimensió ens fixarem en la discapacitat, la dependència i les addiccions. 

 

Al 2014, hi havia 2.658 persones amb certificat de disminució, 130 persones més que l’any 

anterior. 

 

Tipologia de la disminució 

  

Font: Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya 

 

La tipologia de Físics Motòrics és la proporció més alta de persones amb certificat de 

disminució amb un terç del total (867 persones que representen un 33%). Aquesta tipologia i la 

de Psíquics, del 2013 al 2014, han augmentat un 6,5%. 

Un 20% (536) ho són per malaltia mental, 29 persones més que l’any anterior. Això vol dir que 

1,4% de la població d’Igualada té un certificat de disminució per malaltia mental. 

En comparació amb la mitja catalana10, Igualada està per sota en persones amb disminució 

física motòrica (35,1% i 32%) i està per sobre en psíquics (9,8% i 12%). La resta és molt 

semblant a la mitja catalana. 

En la comparació d’Igualada amb altres municipis de mida semblant (Vic, Vilafranca del 

Penedès i Montcada i Reixac) veiem que en el percentatge total de persones amb certificat de 

disminució, Igualada esta per sobre de tots tres municipis i igual a la mitja catalana. Igualada, al 

                                                           
10 Comparem dades del 2012 ja que són les disponibles per Catalunya a Idescat. 
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2012, 6,4% de les persones d’Igualada tenen certificat de disminució, Catalunya 6,5%, Vic 5,4%, 

Vilafranca 5,8% i Montcada 5,9%. 

Mirant per tipologies de disminució, les persones amb disminució física motòrica, Vic i 

Montcada estan dos punts per sota Igualada i Vilafranca cinc punts per sobre. De les persones 

amb disminució visual, destaca Vic amb un punt i mig per sobre Igualada. En auditius, 

Montcada un punt per sobre. En les persones amb disminució psíquica Vilafranca per sota 

d’Igualada. Pel que fa a la malaltia mental, Vilafranca per sota d’Igualada  i Vic i Montcada per 

sobre. 

 

Evolució de les persones amb malaltia mental certificada 

 

Font: Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya 

 

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA), es recull el nombre de persones ateses 

pels diferents professionals del servei: psiquiatre, psicòleg, infermera, treballadora social i 

educadora social. 

A la comarca de l’Anoia, del 2014 al 2015, hi ha hagut una disminució del 3,5% de les primeres 

acollides i una del 2,7% de les successives. 

CSMA Primeres Acollides Successives 

2013 1.182 10.099 

2014 1.347 11.622 

2015 1.299 11.369 

 

El Centre de Dia de Salut Mental atén a persones afectades de trastorn mental sever, 

majors de 18 anys i residents a la comarca de l’Anoia. Els usuaris porten a terme el Programa 

de Rehabilitació Individual i Reinserció. Durant el 2014 es va atendre a 72 persones, un 5,9% 
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més que l’any anterior. Durant el 2015 van ser 62 persones ateses, de les quals 22 eren nous 

usuaris. 

 

El Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions (CASD)  tracta persones amb 

diferents trastorns de dependència (tractaments lliures de drogues, programes de 

manteniment amb metadona, programes de manteniment amb antagonistes, etc.). L’any 

2014, va atendre a 77 persones d’Igualada. Durant el 2015 van ser 86 les persones ateses 

d’Igualada de les 263 acollides. 

 

Durant el 2014, la substància que genera més consulta és l’alcohol (47,2%), seguida per la 

cocaïna (27,6%). 

Al 2015, la substància que genera més consulta és l’alcohol (51,4%), seguida de la cocaïna 

(17%). 

 

Persones ateses segons 1ª substància de consum. 2015 

 

Font: CASD Anoia 

 

Hospital de dia de salut mental infantojuvenil   és un servei ambulatori que entra 

en funcionament a l’abril del 2015. Aquest nou recurs amplia la xarxa de professionals que 

estan treballant d’acord amb les directrius del Pla integral d’atenció a les persones amb 

trastorn mental i addiccions, concretament amb la línia estratègica de Promoció de la  

integració de les intervencions dels serveis de salut, socials i educatius de la petita infància, de 

la població en edat escolar i l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat. Té 7 places 

diàries. 
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Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ ) 

Durant el 2015 ha atès 5.414 visites, de les quals 411 han estat primera consulta. El 56,2% han 

sigut nens i el 43,8% nenes. Dels motius de consulta el 47,45% ha estat per trastorn de les 

emocions i el 35,26% per trastorn de la conducta. 

 

El Servei de valoració de la dependència (SEVAD)  

Durant el 2015 s’ha fet un total de 403 valoracions (75 més que l’any anterior), 162  són 

d’homes i 241 de dones. Del total de les valoracions se n’han denegat 53. 

Durant el 2014 es va fer un total de 328 valoracions, de les quals, 20  es van denegar.  

A partir de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia 

personal i atenció a les persones en situació de dependència, es va posar en marxa les 

valoracions de dependència i els programes individuals d’atenció. 

 

Persones amb reconeixement del grau de dependència 

 

Font: SEVAD 

 

De les valoracions que s’han fet, la major part provenen de  revisions i revaloracions. 
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Tipus de valoracions 

 

Font : SEVAD 

 

Des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, durant el 2015 s’han fet 87 PIAS nous. Amb data de 

març de 2016 hi ha 744 PIAs actius i 88 pendents. Al 2014 hi va haver 598 PIAS actius, un 

12,4% menys que al 2013 (683).  

Al juliol del 2015 es van obrir els PIAs de grau I, motiu pel qual han pujat els PIAs respecte a 

l’any anterior. 

PIAs vigents per graus  
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PIAs tramitats 2015 

 

Font: Serveis Bàsics d’Atenció Social 

 

PIAs nous tramitats per graus 2014 

 

Font: Serveis Bàsics d’Atenció Social 

 

El Servei d’Atenció a Domiciliària municipal  inclou els Serveis d’Ajuda a Domicili, la 

Teleassistència, els Àpats a domicili i les Ajudes Tècniques. 

Els Serveis d’Ajuda a Domicili es classifiquen per tipologia d’usuaris: SAD família; SAD 

dependència; SAD gent gran i SAD d’alta hospitalària. 
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Tipus de servei d’ajuda a domicili  

 

Font: Serveis Bàsics d’Atenció Social 

 

Dins els Serveis d’Atenció Domiciliària el servei més sol·licitat és el de teleassistència 

domiciliària, representant el 63%. 

Servei d’atenció domiciliària 2015 

 

Font: Serveis Bàsics d’Atenció Social 

Durant el 2015, hi va haver 852 persones usuàries de teleassistència (639 dones i 213 homes). 

Al 2014, van ser 786 persones usuàries (600 dones i 186 homes). 

A 31 de desembre del 2015 el SLT (Servei Local de Teleassistència) va atendre 743 persones 

usuàries. Al 2014 van ser ateses 680 persones. 
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Evolució teleassistència domiciliària 

 

Font: Serveis Bàsics d’Atenció Social 
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FORMATIU 
 

En aquesta dimensió ens volem aproximar a dos indicadors: analfabetisme i nivell formatiu 

insuficient. Per fer-ho,  ens hem fixat en el nivell d’instrucció de la població, quantes persones 

van graduar el curs 2014-2015 en ESO, quantes persones participen als cursos d’alfabetització 

d’adults i quants infants tenen NEE. 

 

A continuació presentem el nivell d’instrucció  de la població, el 39% tenen el graduat 

escolar o l’equivalent. Ha pujat un 2% els estudis superiors, respecte a l’any anterior. 

 

Distribució de la població de més de 14 anys segons nivells d’estudis 

 

Font: Padró municipal 

 

El Graduat en Educació Secundària  és el títol que s'obté en acabar amb èxit l'ESO dins 

el sistema educatiu espanyol. Aquest títol possibilita seguir estudis post-obligatoris, com cicles 

formatius o batxillerat, a banda de permetre l'accés a determinats llocs de treball. 

Durant el curs 2014-15, del total d’alumnes que van començar 4t d’ESO (464) es van graduar  

(422) el 91%. 

 

Igualada disposa d’una Aula d’Adults  on s’ofereix formació bàsica per a persones adultes 

en les temàtiques següents: català i castellà, anglès; informàtica (nivell d’usuari); graduat en 

ESO curs de preparació per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mig i curs de 

preparació per a les proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior. El curs 2014-15, es 
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van inscriure 285 alumnes. Durant el curs 2015-16 hi ha 309 alumnes. Dels quals 177 són 

presencials i 132 són de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 

 

L'alfabetització  és l'acció d'ensenyar de llegir i d'escriure a persones adultes. En l'informe 

final de la Cinquena Conferència Internacional sobre l'Educació dels Adults, organitzada per la 

Unesco, es va concloure que és "l'adquisició dels coneixements i les competències bàsiques 

que tots necessitem, en un món que canvia ràpidament, i un dret fonamental dels éssers 

humans". 

 

Alfabetització d’adults per a persones estrangeres.   

Des del Servei d’Atenció a les Migracions, s’organitzen cursos d’alfabetització en català per a 

persones d’origen estranger. Durant el curs 2014-15, hi va haver 45 alumnes. Aquests, tenien 

la possibilitat de fer 5 hores de classe setmanals (3 hores d’alfabetització escrita i 2 hores 

d’oral). A la classe d’oral hi havia alumnes amb diferents nivells de llengua, alguns hi eren 

perquè havien arribat fora de termini per fer l’ inscripció del CPNL i així es començaven a 

familiaritzar amb el català.  

Des del Pla de Millora Sant Agustí, durant el 2015, es van fer 4 cursos d’alfabetització escrita 

amb 79 alumnes (77 al 2014). En alfabetització oral es van fer 4 cursos més i van participar 80 

alumnes (els mateixos al 2014). 

Llegir i escriure per a persones adultes del Centre cívic de Fàtima, d’octubre del 2013 al febrer 

del 2015, van participar 21 alumnes diferents. 

Càritas va fer un curs d’aprenentatge de la llengua  on es van inscriure 72 alumnes: 34 inscrits 

en classes de castellà, 34 ambdues llengües català i castellà i 4 només a català. De tots els 

alumnes han rebut el diploma d’assistència un total de 40 alumnes (32 de castellà i 8 de 

català). 

Des de l’Escola Pia, el programa “Lletres per tothom” va permetre l’assistència de 25 alumnes 

durant el 2014.  

 

Es parla de necessitats educatives especials  quan una deficiència, ja sigui física, social, 

sensorial, de llengua, etc., afecta l'aprenentatge, i fa imprescindible modificacions parcials o 

totals del currículum perquè el infant pugui assolir el màxim desenvolupament de la seva 

personalitat i les seves capacitats.  

A Igualada, el 71,6% dels infants amb NEE (662), ho són per condicions socials desfavorides (hi 

té cabuda el fet de tenir dificultats d’idioma). El 22,6% per dictamen (209) i el 5,8% per 

dictamen i condicions socials desfavorides (54). 
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Dels alumnes que es van matricular durant el curs 2014-2015, d’educació infantil a ESO, un 

3,5% tenen dictamen.  De tots els que tenen dictamen, el cicle on n’hi ha més és l’ESO, sent un 

39% del total. 

 

Alumnes amb NEE 

 

Font: EAP 
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POLÍTIC I CIUTADÀ 
 

En aquest apartat ens volem aproximar al no accés a la ciutadania i al no accés als drets socials. 

 

Des del servei d’Atenció a les Migracions es fa l’informe d’inserció social , és un dels 

requisits per obtenir l’autorització per l’arrelament social. Sempre que la persona no pugui 

acreditar vincles familiars amb una persona estrangera amb residència legal o amb un/a 

ciutadà/na espanyol/a (cònjuges, ascendents o descendents en línia directa) o bé quan no 

disposa de mitjans econòmics propis i ha d’acreditar la seva manutenció a través del seu 

cònjuge, ascendent o descendent. Durant el 2015 s’han redactat 32 informes, 3 més que l’any 

anterior. 

 

Durant el 2015 es van fer 5 informes d’integració social , els mateixos que l’any 2014. 

Aquest informe serveix per a valorar l'esforç d'integració de la persona estrangera en cas de no 

acreditar el compliment d'algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.  

 

Des del servei d’Urbanisme s’emet l’informe municipal de disponibilitat i 

adequació de l'habitatge per al reagrupament , acredita que la persona estrangera 

no comunitària que resideix legalment a Espanya disposa d'un habitatge amb les condicions 

d'habitabilitat adequades per a poder atendre les seves necessitats i les dels familiars que vol 

reagrupar. Les persones que han de renovar la tarja de residència i han canviat de domicili 

també han de sol·licitar l’informe d’habitatge adequat. Al 2015 es van fer 75 informes, dels 

quals 31 van ser per renovació de targeta. Al 2014 van ser 79 informes, (un 64,6% més 

respecte al 2013).                                                                                                                                                                   

 

Des del Centre d’Informació per a treballadors/res estrangers (CITE)  un  

tècnic s’encarrega d'orientar a les persones nouvingudes que desitgen treballar i també 

aquelles persones que volen començar a treballar a l'estranger. Durant el 2015 s’ha atès a 268 

persones, 122 homes  (46%) i 146 dones (54%). 

Al 2014 es va atendre un total de 398 persones, 189 homes (47%) i 209 dones (53%).  

Al 2015, del total de 600 consultes al CITE,  els principals motius de consulta han sigut: un 35%  

per renovació de residència i 13,3% per renovació d’autorització de treball. 

Al 2014, del total de 515 consultes al CITE , el principal motiu és per renovació d’autorització 

de treball, que representa el 19,6%,  seguit d’un 17% de les targetes comunitàries. 

 



Principals motius de consulta al CITE 

 

Font: CITE 

 

Coneixement de català dels usuaris del CITE 

  No l'entén Només l'entén El parla LLegeix/escriu 

Dones 18,7 20,5 2,6 12,7 

Homes 13,8 23,1 1,5 7,1 

Total 32,5 43,6 4,1 19,8 

 

 

Cursos de Coneixement de la Societat Catalana adreçats a persones 

estrangeres  

Aquest curs s’organitza amb un format de tallers monogràfics on es donen coneixements 

d’història, geografia, política, cultura catalana, festes municipals, accés i funcionament dels 

serveis públics, cossos de seguretat, coneixements bàsics en matèria laboral i jurídica, hàbits  

saludables i visites a equipaments municipals. 

Durant el 2014 i el 2015 s’han organitzat 8 edicions del curs amb un total de 199 alumnes.  

 

Taller de coneixements laborals i d’estrangeria  

Es tracta d’un curs de nova creació al 2015 que ofereix coneixements bàsics per fer possible la 

plena efectivitat dels drets i deures laborals i d’estrangeria. Ofereix coneixements dels serveis 

ocupacionals municipals i concertats, informació sindical i funcionament del mercat laboral per 

la recerca de  d’ocupació. 

Durant el 2015 s’ha fet la primera edició d’aquest taller, en el que han participat 11 alumnes. 
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Curs de català oral per a persones estrangeres  

Des del Servei d’Atenció a les Migracions es va oferir un curs de català oral  de dos hores la 

setmana i el van acabar 10 persones.  

Des del Pla de Millora Sant Agustí  van participar 80 alumnes. Curs de català oral. 

Des de Càritas es va portar a terme un grup de conversa en llengua catalana on hi van 

participar 5 persones. 
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CONCLUSIONS 
 

Sociodemogràfic 

La població d’Igualada, creix fins a l’any 2012, després inicia una lleugera davallada,i en aquest 

darrer any, ha augmentat respecte a l’any anterior en un 2,07%. 

La ciutat d’Igualada és una ciutat que tendeix a l’envelliment (1,11). Això vol dir que hi ha més 

persones de més de 65 anys que no pas menors de 15. Tot i així, està una mica per sota de la 

catalana al 2014 (1,14). Tenim una població més sobre envellida que la mitjana catalana a 

Igualada és de 0,17 i a Catalunya 0,15. 

En quan a la piràmide poblacional, trobem una major concentració en les franges de 35 a 44 

anys, amb un pes superior dels homes. En canvi, en les edats avançades, trobem un major 

nombre de dones que homes. 

Durant el període del 2008 al 2013 van baixar els reagrupaments familiars un 83%,  del 2013 al 

2014 hi va haver un increment del 75%, en canvi, aquest darrer any 2015 hi hagut 13 

reagrupaments menys que l’any anterior. 

 

Laboral  

La població activa és de 18.194 persones a la ciutat d’Igualada. Aquesta ha tendit a disminuir 

en els darrers anys, tret d'aquest darrer any que ha augmentat en 142 persones. 

L’atur ha estat una de les problemàtiques de la ciutat. Així, actualment afecta a 3.281 

persones, tot i que en els darrers anys hi va haver una tendència a l’increment, aquest darrer 

any sembla que s’ha aturat i va a la baixa. 

La taxa d’atur de la ciutat ha anat en augment durant aquests anys però a partir del 2013 ha 

anat disminuint paulatinament fins arribar al 17,9% actual. 

La taxa d’atur de llarga durada és de 8,12%, inferior a la catalana 10,4. El 45,4% de les 

persones registrades a l’atur són de llarga durada, de les quals el 32,7% registren un atur de 12 

a 24 mesos i un 67% de més de 24 mesos, essent més dones (620) que homes (378). 

Quan a la contractació, ha anat augmentat en els darrers anys, arribant a un màxim de 15.570 

contractes al 2015. Tot i així, hi hagut una tendència a l’augment de contractes temporals en 

detriment dels indefinits, tenint una taxa de temporalitat del 91,4%. 

 

 

 



Econòmic 

De totes les persones registrades a l’atur, un 46,8% cobren prestacions per desocupació. 

Durant el període del 2012 al 2015, s’observa una disminució en les persones beneficiàries de 

prestacions per desocupació d’un 37,5% (925 persones). Segons tipologia de la prestació, però, 

s’observa que disminueixen les pensions contributives i el subsidi (49,7% i 32%), en canvi, 

augmenta la RAI en un 5,7% (11 persones). 

De totes les persones registrades a l’atur i no cobren subsidi ni prestacions (53%), el 10,7% 

reben la RMI.  

La Renda Familiar Disponible, presenta una tendència creixent, tret del 2012 al 2013, que va 

patir una davallada. Del 2013 al 2015 ha augmentat 1,7%. 

El nombre de famílies que reben prestacions socials de caràcter econòmic durant el 2015 han 

estat 222 i que ha donat cobertura a 807 persones (383 homes i 424 dones) 

Durant el 2015, el Banc de Queviures va fer 6.866 entregues, un 51,5% més que l’any anterior. 

Ha donat cobertura a 612 famílies que suposa 1.812 beneficiaris. 

 

Residencial 

Durant el 2015, a l’Anoia, hi va haver 218 procediments hipotecaris, un 37,7% menys que l’any 

anterior. En canvi, hi va haver 54 execucions hipotecàries, un 31,7% més que al 2014. 

Durant el 2015, a l’Anoia, es van presentar 285 procediments per manca de pagaments de 

rentes, un 43,2% més que l’any 2014. Es van realitzar 133 llançaments per desnonament, un 

29,1% més que l’any anterior. 

Des de l’Oficina d’Habitatge d’Igualada, durant el 2015, gestionen diferents sol·licituds: ajudes 

per al pagament de deutes de lloguer: 8 expedients favorables; Ajuts per al pagament de 

quotes d’amortització hipotecària: 5 expedients en tràmit i ajuts per pèrdua de l’habitatge 

per desnonament o execució hipotecària: 2 expedients favorables. 

Des de l’Oficina d’Habitatge  també gestionen subvencions i prestacions per al pagament de 

lloguer, durant el 2015, han fet un total de 540 expedients, d’aquests, 404 s’han resolt 

favorablement. 

Durant el 2014, es van allotjar a 2 famílies en situació d’emergència d’habitatge allotjades a 

pisos del parc públic i durant el 2015 4. 

A través de la Mesa d’emergència social de la Generalitat es van adjudicar 7 pisos del  

setembre a desembre del 2015. 
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Relacional 

A Igualada s’inicia l’any 201 amb 12 ATENPRO (servei telefònic especialitzat d’atenció i 

protecció per a dones en situació de violència de gènere) i s’acaba amb 12. Durant l’any hi 

hagut 10 altes i 10 baixes. 

Durant el 2015 es van atendre a 155 dones al SIAD Igualada, d’aquestes 45 estaven en situació 

de violència masclista. 

Durant el 2014, el SIE va atendre a 811 dones, un 26,3% més que l’any 2013. 

Al 2015 l’EAIA ha atès un total de 288 casos. Els casos en seguiment han augmentat un 30,5% 

respecte a l’any anterior, en canvi, els protocols han disminuït un 40,9%. 

A Igualada  al 2015, hi ha 4.038 llars unipersonals, un 2,4% més que l’any anterior. D’aquestes 

1.808 són majors de 65 anys, representant un 44,7% de les llars unipersonals i 545 són de 

majors de 85 anys, representant un 13,5%. 

Durant l’any 2014 hi va haver 301 carnets actius, de famílies monoparentals, editats per la 

Generalitat. 

El 46% de les atencions al servei de mediació ha sigut per conflictes veïnals. 

 

Sociosanitari 

La proporció més alta de persones amb certificat de disminució, és la de Físics Motòrics amb 

un terç del total (867 persones que representen un 33%). Un 20% (536) per malaltia mental. 

Això vol dir que 1,4% de la població d’Igualada té un certificat de disminució per malaltia 

mental. 

La primera substància que genera consulta al CASD és l’alcohol, seguit de la cocaïna. 

El Servei de valoració de la dependència (SEVAD), durant el 2015, ha fet un total de 403 

valoracions (75 més que l’any anterior).  

Dels PIAS tramitats per dependència a Serveis Socials Bàsics (744) el 54% són de grau II i el 28% 

són de grau III. 

Dels Serveis d’Atenció Domiciliària, el 63% són teleassistències, el 27% Servei d’Ajuda a 

Domicili i el 10% neteges. 

En el Servei d’Ajuda a Domicili el 40,4% són casos de dependència, un 26,9% de famílies, el 

19,2% gent gran i el 13,5% altes hospitalàries. 

 

 

 



Formatiu 

El nivell formatiu de la població d’Igualada, segons el Padró d’habitants, mostra que el 39% té 

estudis de graduat o equivalent, el 45% tenen estudis mitjans o superiors i el 16% inferiors al 

graduat. Del 2013 al 2014 hi ha hagut un lleuger augment del 2% de persones amb titulacions 

superiors. 

Durant el curs 2014-15, del total d’alumnes que van començar 4t d’ESO (464) es van graduar 

(422) el 91%. 

Hi ha 211 persones en alfabetització de persones adultes. Aquesta xifra és aconseguida 

sumant les persones que participen en les classes d’alfabetització que ens ofereixen diferents 

serveis. 

Dels alumnes que es van matricular durant el curs 2014-2015, d’educació infantil a ESO, un 

3,5% tenen dictamen.  De tots els que tenen dictamen, el cicle on n’hi ha més és l’ESO, sent un 

39% del total. 

 

Polític i ciutadà 

Durant el 2015 es van fer 32 informes d’inserció social, requisit necessari per obtenir 

l’autorització per arrelament social. 

Durant el 2015 es van fer 75 informes municipals de disponibilitat i adequació de l'habitatge 

per al reagrupament. Han estat quatre menys que a l’any anterior. 

Els dos motius principals de consulta al CITE han estat la renovació de residència (35%) i la 

renovació de l’autorització de treball (13,3%). 

 

 

 

 

 

 

 


