
- La població major de 65 anys, representa el 18% del total de residents a 
Espanya, fa deu anys aquesta població major de 65 anys representava un 
16,8% del total de residents. 

A l’“Observatori Social de la Gent Gran 2014. Per a un 
envelliment actiu” s’explica la difícil situació dels pensionistes 
i jubilats amb estudis al voltant de: 

- El 59% de les persones majors de 65 anys, conviuen amb el seu cònjuge. 

Viuen soles el  22%. 

- En aquest espectre el nombre de dones que viuen soles, duplica al d’homes. 

Dones un 29% i homes un 14%. 

- Les pensions i els ajuts (subsidis), cada cop més, signifiquen una bona part 

de la majoria de les economies familiars, perdent pes a les economies familiars 

les rendes del treball. 

- La població de gent gran que viu per sota dels llindars de la pobresa. 

- L’esperança de vida al néixer, situa a Espanya al 2013, al voltant dels 83 

anys. 

Fa deu anys la mitjana era de 80 anys. 

- Els pressupostos en matèria de Serveis Socials han disminuït un 1,2%, 

respecte al any 2007, es a dir, tenim el mateix pressupost que fa 7 anys. 

- La partida pressupostària dedicada a Sanitat en relació al 2009 ha disminuït 

gairebé un 17 % pel 2014. 

- S’han incrementat en un 24% el nombre de pacients en llistes d’espera, per 

probes diagnostiques i intervencions quirúrgiques. 

- L’any 2010, Espanya, disposava de 315,2 llits hospitalaris per cada 10000 

habitants, al mateix temps la mitjana de la UE era de 

538,7 llits / 10000 Hab. 

- La desestructuració de la Llei de Dependència, representa un gravíssim 

problema per a les persones dependents i més greu als dependents majors, 



especialment per un ampli grup de Dones i per les seves famílies i els seus 

cuidadors i cuidadores. 

Aquets són una part dels temes que s’estudien i analitzen a l’“Observatori 

Social de la Gent Gran 2014. Per a un envelliment actiu”. 

Podeu disposar del Document sencer a la nostra Web, CCOO/Pensionistes.cat. 

 

 
 
El 2013, el 21,9% de llars catalanes tenia com a font principal d'ingressos els 
d'un pensionista. I aquests són cada vegada més rellevants en l'economia 
familiar autonòmica. 
 
L'atenció a la dependència és un dret aconseguit per la reivindicació del 
moviment sindical, i es va transformar en llei gràcies a un Acord de Diàleg 
Social. El Sistema de Dependència, en només 7 anys de vida, ha estat capaç 
d'atendre prop de 800.000 persones en situació de dependència. 
 
A Catalunya hi ha amb ajuda a la dependència 138.700 persones (57% són 
atencions familiars). 
 
PENSIONS: 
 
Tenim a Espanya més de 9 milions de pensionistes, amb una pensió mitjana de 
jubilació de 870 euros. 
 
En viduïtat, a Espanya hi ha 2.350.000 persones; la pensió mitjana està en 623 
euros. 
 
A Catalunya hi ha 1.648.000 pensionistes, amb pensió mitjana de 899 euros. 
 
En viduïtat, a Catalunya hi ha 394.000 persones, amb pensió mitjana de 627 
euros. 
 
A Barcelona hi ha 1.243.000 pensionistes, amb pensió mitjana de 930 €. 
 
En viduïtat, a Barcelona hi ha 293.000 persones, amb una pensió mitjana de 
648 €. 
 
A Girona, hi ha 151.000 pensionistes, amb pensió mitjana de 785 €. 
 
En viduïtat, a Girona hi ha 36.800 persones, amb pensió mitjana de 552 €. 
 
A Lleida hi ha 96.200 pensionistes, amb pensió mitjana de 753 €. 



 
En viduïtat, a Lleida hi ha 25.500 persones, amb pensió mitjana de 543 €. 
 
A Tarragona hi ha 158.000 pensionistes, amb pensió mitjana de 836 €. 
 
En viduïtat, a Tarragona hi ha 39.000 persones, amb pensió mitjana de 588 €. 
 
 
Població total a Catalunya: 7.570.000 persones. 
 
Majors de 65 anys, hi ha 1.282.000 persones. 
 
Places residencials, n’hi ha 52.313, de les quals públiques, 8.722, i privades 
n’hi ha 43.591. 
 
El percentatge de places públiques sobre el total és del 16,7%. 
 
La taxa de risc de pobresa a Catalunya és del 16,6%. 
 
A Navarra és del 8,8% i a Astúries, del 9,9%. I en el costat oposat hi ha: 
 
Andalusia, amb un 31%. 
 
Canàries, amb un 33%. 
 
Extremadura, amb un 31%. 
 
 

 


