DADES 2018
Regidoria d’Acció Social

Sabadell, juny de 2019

PRESENTACIÓ

L’Informe de Tendència Social de Sabadell és una eina que permet conèixer la realitat social de la ciutat i dels
diferents barris que la conformen. Així mateix, és un instrument imprescindible per planificar les actuacions
estratègiques que cal implementar per debilitar els factors d’exclusió social presents a Sabadell. Addicionalment,

permet garantir l’exercici de la transparència i l’apropament de la informació a la ciutadania, les entitats i els
professionals.

El Pla Estratègic d’Acció Social Sabadell 2025 proporciona un marc de referència que ens permet identificar
aquelles línies estratègiques que és necessari prioritzar. En aquest sentit, un dels objectius principals d’aquest pla és
el desenvolupament de l’analítica social per optimitzar la presa de decisions i definir les accions i els projectes que
són més necessaris implementar.
Amb l’objectiu de millorar els continguts de l’informe, aquest any s’han introduït algunes dades d’infància per donar
a conèixer els principals recursos d’intervenció socioeducativa de la ciutat.
Espero que el present document sigui del vostre interès i d’utilitat, ja que el conjunt de dades analitzades mostren
quin és el context i en quines intervencions es concreta la nostra tasca al servei d’Acció Social.
Cordialment,
“Tota informació és important si està connectada a una altra. “
Umberto Eco, escriptor, filòsof i professor universitari.
ELOI CORTÉS SERRA
Regidor d'Acció Social i Habitatge
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TENDÈNCIA SOCIAL AL 2018

El 2018 es consolida el creixement de la demanda de recursos habitacionals, vinculat a la dificultat
d’accés i de manteniment de la llar per a les famílies. Destaca la necessitat de suport intensiu d’un conjunt
important dels usuaris atesos. S’incrementa la demanda de serveis d’atenció a la dependència, així com
els recursos socioeducatius per a la infància i l’adolescència.

CRONIFICACIÓ
Una part important de la població necessita suport
intensiu dels Serveis Socials, presentant alts nivells de

cronificació. Tot i així, la problemàtica relacionada amb
la vulnerabilitat econòmica s’estabilitza i creix el pes de
les problemàtiques de dependència.

RECURSOS ESPECÍFICS
La

pressió

S’observa una lleugera reducció de l’atenció als Serveis
Socials municipals, tot i que la complexitat d’alguns
casos requereix una intervenció més intensa, sobretot en
els casos amb problemàtiques d’habitatge. L’entrada de
nous usuaris s’ha reduït, tot i que es continua considerant

els

recursos

i

serveis

d’atenció bàsica continua reduint-se en favor
d’altres ajuts i serveis específics. En aquest
sentit, els recursos destinats a la infància i els
serveis

d’atenció

respecte

ATENCIONS

sobre

l’any

domiciliària

anterior.

Així

creixen

mateix,

la

demanda de recursos i serveis relacionats
amb

l’habitatge

incrementa

de

forma

destacada. D’acord amb aquesta realitat, la
dedicació dels professionals d’Acció Social
als àmbits específics és cada vegada més
important.

elevada.
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TENDÈNCIA SOCIAL AL 2018

* Els càlculs de la variació i la diferència són interanuals (2018 vs. 2017)
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TENDÈNCIA SOCIAL AL 2018

* Els càlculs de la variació i la diferència són interanuals (2018 vs. 2017)

6

POBLACIÓ GENER 2019
HABITANTS

POBLACIÓ ESTRANGERA

 El nombre d’habitants de la ciutat continua
creixent

de

forma

important,

seguint

la

tendència iniciada fa quatre anys.
 La població estrangera incrementa en més de
1.900 persones i representa la major part del

creixement de la població de la ciutat.
GENT GRAN

 Les persones més grans de 65 anys representen
MENORS

el 19% de la població de Sabadell, consolidant
la seva tendència creixent.
 El percentatge de menors sobre el total de la
població es redueix lleugerament. Tot i que
incrementa el nombre de menors, ho fa en
menor mesura que la població més gran de 18
anys.

* Les variacions i les diferencies són interanuals respecte el 2018
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POBLACIÓ GENER 2019
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INDICADORS D’EVOLUCIÓ DEL MERCAT LABORAL

PERSONES ATURADES PER SEXE

PERSONES ATURADES PER EDAT

 El nombre d’aturats es redueix en 909
persones (-6,8%) respecte el 2017,
seguint amb la tendència decreixent
dels últims 4 anys.
 L’atur es redueix més intensament en
el cas dels homes. En concret, la
reducció arriba al 10%, mentre que en
el cas de les dones aturades, la
reducció registrada és del 4%.

 Els nombre d’aturats més grans de 45
LLARGA DURADA

SUBSIDI O PRESTACIÓ

anys es redueixen de forma més
intensa. Aquest grup representa el 53%
del total d’aturats.
 En el cas dels joves fins als 24 anys, la
incidència de l’atur incrementa en un
4%.
 Continua

estable

el

percentatge

d’aturats no coberts per cap prestació
d’atur o subsidi, entorn al 47%.
* Dades d’atur de desembre de 2018
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INDICADORS D’EVOLUCIÓ DEL MERCAT LABORAL

Evolució de la taxa d’atur
Evolució del nombre d’aturats
de llarga durada (+24 mesos)

34,8%

34,4%
30,9%

Aturats no coberts per cap prestació econòmica

28,3%

des’15

des’16

des’17

des’18
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INDICADORS D’ATENCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS

 A l’últim any, el nombre de
persones

ateses

lleugerament
2017.

La

decreix

respecte
intensitat

l’atenció

també

el
de

baixa

(intervencions per persona
atesa).
 El

nombre

oberts

d’expedients
es

redueix

lleugerament,

continuant

amb la tendència a la baixa

iniciada el 2016. Tot i així, la
xifra
anuals

de

noves
al

entrades

sistema

considera elevada.
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* Els càlculs de la variació i la diferència són interanuals (2018 vs. 2017)
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INDICADORS D’ATENCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS

 El 7,46% de la població de la
ciutat

ha

estat

atesa

a

Serveis Socials durant l’últim
any. Aquest percentatge és
més elevat si analitzem els
majors de 65 anys, arribant a
l’11,5% de gent gran atesa
sobre

els

habitants

totals

amb 65 anys o més.
 La

població

estrangera

atesa continua incrementant
de forma notable. A la resta
de

col·lectius

(infants

i

adolescents i gent gran), es
registra

una

lleugera

reducció de l’atenció.

* Els càlculs de la variació i la diferència són interanuals (2018 vs. 2017)
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INDICADORS D’ATENCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS
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INDICADORS D’ATENCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS

Famílies ateses durant el 2018 segons any d'alta a Serveis Socials
12.884 famílies
intervingudes

Abans 2005
de 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Famílies amb prescripció de recursos el 2018 segons el nombre de
recursos atorgats
4.892 famílies amb
recursos atorgats (38%
de les famílies ateses)

1 recurs

2 recursos

3 recursos

4 recursos

5 recursos

6 recursos o
més
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INDICADORS D’ATENCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS

 El percentatge d’usuaris amb problemàtiques relacionades amb la dependència incrementa de forma
notable respecte el 2017. Paral·lelament, el nombre d’usuaris amb problemàtiques econòmiques
registrades durant el 2018 decreix respecte l’any anterior.
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PRESTACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL

 La

dotació

dedicada

a

econòmica
prestacions

d’urgència social incrementa
un

18,5%

respecte

l’any

anterior.
 Per altra banda, el nombre de
prestacions

atorgades

i

de

famílies úniques amb prestació
creix de forma moderada.


La combinació d’aquests dos
elements es tradueix en un
increment

de

la

despesa

mitjana per prestació i per
família.

* Els càlculs de la variació i la diferència són interanuals (2018 vs. 2017)
* No es té en compte la despesa que no es pot territorialitzar: ajuts
d’òptica, casals d’estiu, material escolar i bolquers.
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PRESTACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL

Despesa en prestacions
d’urgència social

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de prestacions
d’urgència social

2014

2015

2016

2017

Despesa per àmbits

2018

* No es té en compte la despesa que no es pot territorialitzar: ajuts d’òptica, casals d’estiu, material escolar i bolquers.
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POBRESA ENERGÈTICA

INFORMES DE RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL PER COMPANYIA SUBMINISTRADORA
L’informe de risc d’exclusió residencial és un document que
s’utilitza per acreditar la situació de vulnerabilitat d’aquelles
persones que tenen dificultats per assumir les despeses de
subministraments bàsics (aigua, llum i gas) davant les
companyies subministradores, evitant el tall del servei.
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POBRESA ENERGÈTICA

 La

demanda

d’acreditació

de

la

situació de vulnerabilitat
ha incrementat durant
l’últim any.
 Paral·lelament, el volum
de IRER realitzats s’ha
reduït

degut

a

la

insuficiència de recursos
per a la gestió de la
pobresa energètica.
 Per

altra

detecta
important

banda,
un

es

increment
dels

indeguts

talls
de

subministraments.
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REBOST SOLIDARI

 La demanda del servei de
garantia
ofereix

alimentària
el

Rebost

que
Solidari

continua amb la tendència
decreixent iniciada el 2015.
 La xifra de beneficiaris atesos es

redueix en 613 respecte el
període anterior i en 2.317 si la
comparem amb l’any 2015. Així
mateix, el nombre de famílies
ateses al mes es redueix un
38,6% durant els últims 3 anys,
tot i que el decreixement s’ha
produït de forma progressiva.
 El nombre de lots entregats
disminueix

en

5.406

unitats,

reduint-se

en

la

mateixa

proporció que ho fa el nombre
d’usuaris.
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REBOST SOLIDARI

Aliments entregats (kg) i valor econòmic estimat (€)

Lots entregats per trimestre

3r.
4t.
2n.
1r.
Trim.‘17 Trim.‘17 Trim.‘17 Trim.‘17

1r.
Trim.‘18

2n.
Trim.‘18

3r.
4t.
Trim.‘18 Trim.‘18

Famílies ateses al Rebost Solidari

Gen
‘18

Feb‘
18

Mar‘
18

Abr‘
18

Maig‘
18

Jun‘
18

Jul‘
18

Ago‘
18

Set‘
18

Oct‘
18

Nov‘
18

Des‘
18
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RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (RGC)

La Renda garantida de ciutadania (RGC),
en funcionament des de setembre del
2017, substitueix a la renda mínima
d’inclusió (RMI) i incorpora algunes
millores respecte la seva predecessora:
no
depèn
de
la
disponibilitat
pressupostària, incrementa els llindars de
renda i la quantia de la prestació i la
seva durada és il·limitada, sempre que
persisteixi la situació de necessitat.
 El nombre de famílies beneficiàries
de

la

Renda

Garantida

de

Ciutadania (RGC) incrementa un
6,45%.
 El

nombre

de

persones

beneficiàries és el més alt que ha
assolit Sabadell (3.541), tot i que la
cobertura en relació a la població

va ser més elevada l’any 2015
(16,81 beneficiaris per cada mil
habitants).
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RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (RGC)

Famílies amb RMI-RGC i
menors a càrrec

Beneficiaris de RMI-RGC

Desembre Desembre
‘10
‘11

Desembre Desembre Desembre Desembre Desembre Desembre Desembre
‘13
‘14
‘15
‘16
‘12
‘18
‘17

Beneficiaris de RMI-RGC per cada 1000 habitants

Mataró

Terrassa

Badalona

Sabadell

Mitjana
municipis
>100 mil hab.

L’Hospitalet
de Llobregat

Des. Des. Des.
‘10 ‘11 ‘12

Des. Des. Des. Des. Des. Des.
‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

Beneficiaris de RMI-RGC per
cada 1000 habitants Sabadell

Des. Des. Des.
‘10 ‘11 ‘12

Des. Des. Des. Des. Des. Des.
‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18
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PROGRAMA INDIVIDUAL D’ATENCIÓ (PIA)

Persones amb acord PIA

Usuaris amb PIA aprovat segons
grau de dependència

Des. ‘14

Des. ‘15

Des. ‘16

Des. ‘17

Des. ‘18

Serveis de les persones amb acord PIA
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PROGRAMA INDIVIDUAL D’ATENCIÓ (PIA)

Nombre de persones usuàries amb PIA aprovat per cada 1.000 habitants

L’Hospitalet
de
Llobregat

Sabadell

Mitjana
municipis
>100 mil hab.

Terrassa

Badalona

Santa
Coloma de
Gramenet

Mataró

 El nombre d’acords PIA continua amb la

Acords PIA per cada 1000 habitants a Sabadell

tendència

ascendent

iniciada

el

2015.

L’entrada d’usuaris amb valoració de Grau I
(dependència moderada) és un dels factors

que expliquen aquest creixement.
 Sabadell és la segona ciutat amb un major
nombre d’acords PIA per cada mil habitants,
comparada amb les ciutats de la província
Desembre ‘14

Desembre ‘15

Desembre ‘16

Desembre ‘17

Desembre ‘18

de Barcelona de més de 100 mil habitants.
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SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

% d’usuaris amb SALL, SAUX o Teleassistència majors de 65 anys sobre el total d'habitants
majors de 65 anys

Badalona

Terrassa

Sabadell

Mitjana municipis
>100 mil hab.

Santa Coloma
de Gramenet

Mataró

 El nombre d’usuaris amb SALL (servei d’ajuda a la llar) i/o amb SAUX (servei auxiliar de la llar)

continua en creixement, arribant als 1.715 usuaris atesos el 2018.
 La proporció dels usuaris atesos per raó de la seva situació de dependència es redueix, ja que
l’increment dels usuaris atesos per raó de la seva situació Social és força elevat.
 Sabadell registra un percentatge de persones usuàries de serveis d’atenció domiciliària per sobre de

la mitjana dels municipis que superen els 100 mil habitants.
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SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

Hores mensuals de prestació de SAD per usuari per raó de
la seva situació de Dependència

Mataró

Sabadell

Badalona

Santa
Coloma de
Gramenet

Mitjana
municipis>100
mil hab.

Terrassa

L’Hospitalet
de
Llobregat

Hores mensuals de prestació de SAD per usuari per raó de
la seva situació Social

Usuaris atesos SAD (SALL-SAUX)
majors de 65 anys per cada 1000
hab. majors de 65 anys

2014

2015

2016

1.559 usuaris

67%
Terrassa

Badalona

Sabadell

Mitjana
municipis>100
mil hab.

Mataró

2018

Usuaris SAD Dependència i SAD
Social
1.715 usuaris

33%

Santa
Coloma de
Gramenet

2017

34%

66%

L’Hospitalet
de Llobregat

* El SAD Social s’ofereix a persones que no tenen reconegut un grau de dependència i requereixen serveis de suport.
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SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

Usuaris atesos Teleassistència
majors de 65 anys per cada 1000
habitants majors de 65 anys

Usuaris atesos
Teleassistència

 El nombre mensual d’hores
de prestació de SAD per
usuari

de

Sabadell

és

lleugerament superior a la
mitjana dels municipis més
grans a 100 mil habitants.
 El servei de teleassistència
2014

2015

continua en creixement.
2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Durant els últims 4 anys el

nombre

Usuaris amb necessitat de suport d’altres serveis

d’usuaris

ha

crescut en 878.
 Sabadell ofereix els serveis
de

transport

adaptat,

àpats a domicili i ajudes
tècniques, que han utilitzat
398 persones el 2018.
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SERVEI D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS (SUES)

Atencions realitzades al SUES segons problemàtica

Intervencions
més utilitzades
de cada
problemàtica

* SSBT: Serveis Socials Bàsics Territorials
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SERVEI D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

* Aquest càlcul retorna la
diferència de l’indicador mesurat
(persones que viuen en un
HES/1000h) als últims dos anys, no
la variació.
** L’equip mixt està format per
professionals de les regidories
d’Acció Social i Habitatge. La
funció principal d’aquest equip és
detectar ocupacions a la ciutat
amb l’objectiu de regularitzar el
seu estat i intervenir amb les
famílies
amb
llançament
imminent.
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SERVEI D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Els casals d’estiu tenen com a objectiu assegurar les
necessitats bàsiques dels infants i adolescents en situació
Es tracta d’un servei d’intervenció socioeducativa
d’atenció diürna fora de l’horari escolar, arrelat al
territori i de caràcter preventiu. Dona suport a les
necessitats bàsiques de la infància més vulnerable i
estimula el desenvolupament de la personalitat i la

socialització.
Durant el 2018, s’ha inaugurat un nou SIS a la zona nord.
Addicionalment, s’ofereixen 25 places a través d’un
conveni amb Creu Roja. Els centres oberts realitzen

de vulnerabilitat durant el període de vacances. Les
activitats

que

es

desenvolupen

als

casals

estan

orientades a l’adquisició d’hàbits (salut, higiene i
alimentació), al foment de l’aprenentatge i a la
participació en activitats lúdiques i de lleure.
Durant els últims dos anys, s’han incrementat en un 16,9%
el nombre de menors amb ajuts als casal de juliol. Al mes
d’agost, s’ofereixen 160 places a 6 casals de diferents
zones de la ciutat.

activitats de casals d’estiu durant el mes de juliol.
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SERVEI D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Projecte de mentoria adreçat a alumnes adolescents que

Projecte

estan cursant l’ESO a l’institut Jonqueres amb perfils

desenvolupament d’un conjunt d’accions amb un grup

d’absentisme lleu i necessitat de suport socioeducatiu. Els

d’infants i adolescents d’ètnia gitana que han registrat

mentors són estudiants voluntaris de diferents universitats i

absentisme moderat, i amb les seves famílies, per tal

cicles formatius que han estat prèviament formats.

d’augmentar el seu nivell d’assistència i rendiment

L’objectiu és acompanyar als alumnes per millorar les

escolar.

possibilitats de finalitzar els estudis d’ESO i ajudar-los a
orientar la trajectòria acadèmica o laboral.

que

té

com

a

objectiu

principal

el

Les entitats que conformen la Taula del Poble gitano
(l’Associació

Gitana

de

Sabadell,

la

Fundació

Al darrer any, destaca el creixement dels alumnes que

Secretariat Gitano i l’Associació Cultural Cristiana de

finalitzen el projecte amb èxit, arribant gairebé a la

Catalunya), han realitzat intervencions específiques

totalitat dels participants. El proper any està previst

amb la famílies i els infants, i d’altra banda, tasques

incrementar les places i els centres participants.

d’assessorament als centres escolars.
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ANÀLISI TERRITORIAL DE VULNERABILITAT
Índex de vulnerabilitat social (IVS)

Indicador

Indicador elaborat per la Diputació de Barcelona per mesurar
el nivell de benestar de la població dels municipis de la
demarcació de Barcelona.

Ponderació dels indicadors
que formen part de l'índex

Taxa d’atur

Base imposable mitjana
de l’IRPF

Dificultat d’accés a
l’habitatge

Definició

Relació entre la població desocupada registrada
mensualment a les oficines d’ocupació i la
població activa local estimada
Mitjana de les rendes obtingudes pels contribuents
d’un municipi durant un any, procedent
principalment del treball i del capital mobiliari i
immobiliari
Percentatge que representa el preu mitjà dels
lloguers en un municipi entre la base imposable
mitjana de l’IRPF dels seus habitants

Percentatge de població
de 75 anys o més que viu
sola

Proporció de la població de 75 anys o més que viu
sola sobre la població de 75 anys o més

Percentatge de població
nascuda fora de la UE

Percentatge de població nascuda fora de la UE
respecte del total de població del municipi

Taxa d’escolarització als
17 anys

Població de 17 anys resident al municipi
escolaritzada, sobre el total de la població de 17
anys resident al municipi
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ANÀLISI TERRITORIAL DE VULNERABILITAT
Índex de vulnerabilitat social (IVS)
Índex de Vulnerabilitat Social dels municipis amb més de 100 mil habitants

 Sabadell es troba en una

situació d’alta vulnerabilitat,
segons l'índex de vulnerabilitat
social

que

calcula

la

Diputació de Barcelona. La
majoria de municipis de la

demarcació
Terrassa

Sabadell

Mitjana
municipis>100
mil hab.

Mataró

Badalona

L’Hospitalet
de
Llobregat

Santa
Coloma de
Gramenet

Índex de Vulnerabilitat Social dels municipis del Vallès Occidental*

de

Barcelona

estan en aquesta situació.
 No obstant, la ciutat es troba
en una millor situació que la
mitjana dels municipis més
grans a 100 mil habitants, al
mateix nivell que Terrassa.
 Tot

Matadepera

Mitjana
PalauSant Cugat
Cerdanyola municipis
solità i
del
del Vallès
Vallès
Plegamans
Vallès
Occidental

Barberà
del
Vallès

Rubí

Terrassa

Sabadell

Santa
Perpètua
de
Mogoda

i

així,

si

comparem

Sabadell amb altres municipis
de la comarca del Vallès
Occidental, es troba en una
situació més desfavorable.

* L’indicador només està disponible pels municipis participants al Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona.
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ANÀLISI TERRITORIAL DE VULNERABILITAT

Índex sintètic de vulnerabilitat
social de Sabadell
Indicador elaborat per l’Ajuntament de Sabadell per analitzar
el nivell de desigualtat i necessitat social de les diferents
zones de la ciutat.

Ponderació dels indicadors
que formen part de l'índex

Indicador

Beneficiaris de la RGC

Beneficiaris mensuals del
Rebost Solidari
Despesa en Prestacions
d’Urgència Social
Expedients oberts a
Serveis Socials

Acords PIA

Alumnes absentistes

Percentatge de població
estrangera
Índex de
sobreenvelliment

Definició

Beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania
(RGC) per cada 1000 habitants
Beneficiaris mensuals del Rebost Solidari (banc
d’aliments municipal) per cada 1000 habitants
Despesa mitjana destinada a Prestacions
d’Urgència Social per cada 1000 habitants
Nombre d’expedients nous oberts als Serveis Socials
municipals per cada 1000 habitants
Nombre de Programes Individuals d’Atenció (PIA)
signats que es troben vigents per cada 1000
habitants
Nombre d’alumnes amb un percentatge
d’absentisme superior al 25% per cada 1000
matriculats
Percentatge de població estrangera que no té la
nacionalitat espanyola respecte del total de la
població del municipi
Percentatge de la població de 85 anys o més
respecte la població de 65 anys o més del municipi
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 La distribució dels recursos
d’inclusió social entre els
diferents grups identificats
s’articula

assignant

més

recursos a aquelles zones
amb

una

social

més

vulnerabilitat
elevada.

En

aquest sentit, els habitants
dels grups 1 i 2 obtenen una
proporció

major

de

recursos respecte el pes
que representen sobre el
total de la població.
 Els recursos assignats a les
zones dels grups 4 i
s’ajusten

de

5

forma

proporcional al seu baix
nivell de vulnerabilitat.

* La despesa en prestacions i els beneficiaris del Rebost Solidari del Servei d’Urgències i Emergències no es tenen en compte
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