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Habitants: 503.663.601 Habitants: 47.265.321 Habitants: 7.570.908
Habitants: 139.834

6,5% origen 
extracomunitari

12,1% origen estranger 17,7% origen estranger 21,3% d’origen estranger

15,6% menors 15 anys 14,9% menors 15 anys 15,6% menors 15 anys 15,7% menors 15 anys

17,5% majors de 65 anys 16,4% majors de 65 anys 16% majors de 65 anys 15,6% majors de 65 anys

4,8% 80 anys o més
5,2% 80 anys anys o més 5,2% 80 anys o més 5,09% 80 anys o més

Taxa dependència: 49,6% Taxa dependència: 50,3% Taxa dependència: 52,3% Taxa dependència (1) : 48%

PRESENTACIÓ: La població de la ciutat de Lleida 2012
Comparació d’Indicadors Demogràfics

(1) A través del concepte Taxa de dependència s’expressa el nombre de persones que potencialment sostenen econòmicament 

les persones en edat inactiva. S’utilitzen els segments d’edat limitats entre els 16 i els 65 anys.
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UNIÓ EUROPEA

• La taxa de risc de pobresa a Espanya és del 26,8%.

• Taxa de risc de pobresa infantil: 29,7%.ESPANYA

• La taxa de risc de pobresa a Catalunya és del 26,7%.

• Taxa de risc de pobresa infantil: 28,01%.CATALUNYA

• La taxa de risc de pobresa a Lleida ciutat és del 21,87%.LLEIDA

Fonts: Eurostat, INE, Idescat

Indicador utilitzat: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), reconegut per l’Eurostat europeu, que té en compte la pobresa monetària
(ingressos inferiors al 60% de la mitja), la situació laboral dels integrants de les unitats familiars i les privacions materials i de consum de la
ciutadania (pagar les despeses de l’habitatge, compra d’ aliments, afrontar despeses imprevistes, etc.)

• La taxa de risc de pobresa a la Unió Europea és del 16%.
• Taxa de risc de pobresa infantil: 19%.

.

PRESENTACIÓ: La població de la ciutat de Lleida 2012
Comparació d’Indicadors de Pobresa
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Algunes reflexions en base als indicadors demogràfics i de la 

pobresa

A Lleida existeix un fort impacte de  la població immigrada.

A nivell global hi ha un nivell considerable de sobreenvelliment(1) i 
una elevada taxa de dependència.

La ciutat de Lleida se situa per sota dels l’índex de pobresa tant de 
Catalunya com d’Espanya.

En qualsevol segment geogràfic, la població infantil és la més 
vulnerable enfront l’impacte de la pobresa.

(1) S’entén per Envelliment la taxa de població de 65 anys o més i per Sobreenvelliment la taxa de població de 85 anys o més.
La taxa de sobreenvelliment tant a Espanya, com a Catalunya i Lleida és del 2,3%. 
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PRESENTACIÓ: Els Serveis Municipals de Benestar Social a Lleida

1. CAPITAL HUMÀ

• L’any 2012, un total de 286 persones  han treballat en els diferents programes i serveis municipals.

2. EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA

•La ciutadania de Lleida compta amb:

10 centres d’atenció social

3 centres oberts

2 ciberàules

1 punt òmnia

2 maternoinfantils

1 centre d’atenció diürna per adolescents

16 llars de jubilats

1 centre de dia per a gent gran

4 habitatges d’inclusió

2 habitatges per emergències socials

1 menjador social

3. ACTUACIONS

Els Serveis Municipals de Benestar Social tenen cura de les necessitats de les persones, des de la 
proximitat.
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1. Els Serveis d’Atenció Social 

Famílies i població atesa 2012

Els serveis d’atenció social de l’Ajuntament de Lleida han atès 11.197 famílies (30.907 persones) la qual 
cosa representa el 20% de les famílies de la ciutat i el 22,1% del total de la població. 

El 47% de les famílies ateses responen al perfil de: persona sola i/o família monoparental. Aquesta dada posa de 
manifest la relació entre que la feblesa de la xarxa familiar i l’increment de la situació de vulnerabilitat.

4025

1393 2790
899 1200

890

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Persona Sola Monoparental Nuclear Extensa Parella Convivència
circumstancial

Distribució de les famílies ateses al 2012 segons els tipus d’unitats de 
convivència 

comparativa amb la mitjana dels darrers 5 anys (2007-2011)

Tipus d'unitats de convivència 2012 Mitja 2007-2011

Monoparental: unitat de convivència formada per un adult (home o dona) amb menors d’edat a càrrec.

Nuclear: unitat de convivència formada per la parella i els fills/es.

Extensa: unitat de convivència formada per la parella , els fills/es i altres familiars.

Convivència circumstancial: persones que viuen sota un mateix sostre sense formar una unitat familiar (comparteixen 

habitatge).
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� Econòmiques: manca o insuficiència d’ingressos.

� Habitatge: manca o pèrdua de l’habitatge habitual i únic, condicions d’habitabilitat deficitàries, manca d’equipaments o de 

subministraments bàsics. 

� Salut: patologies físiques, psíquiques o sensorials i manca de cobertura sanitària.

� Personals, socials i familiars: relacions interfamiliars i intrafamiliars, situacions de violència, manca d’atenció i dificultats en 

l’autonomia personal.

� Estudis: dificultats d'aprenentatge i manca o insuficiència d’escolarització.

� Ocupació : situacions d’atur, treball submergit i manca de qualificació professional.

� Lleure: desconeixement dels recursos i manca d’ocupació del temps de lleure.

Les necessitats d’ocupació, 
han augmentat respecte la 

mitjana dels darrers 5 anys i 
un 18,5% respecte l’any 

anterior. 

Les necessitats d’habitatge 
han augmentat un 41% 
respecte l’any anterior. 

3.2 ACTUACIONS Els Serveis 
Tipologia de les necessitats ateses

1. Els Serveis d’Atenció Social

Tipologia de les necessitats ateses
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Demandes realitzades al 2012 segons la seva tipologia
comparativa amb la mitjana dels darrers 5 anys (2007-2011)

Tipus de demandes 2012 Mitja 2007-2011
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1. Els Serveis d’Atenció Social

Activació de la resposta a les demandes*

� Econòmics: cobreixen despeses relacionades amb les necessitats bàsiques (alimentació, allotjament, roba i calçat), l’accés i manteniment

de l’habitatge habitual, l’educació i el lleure i l’atenció a persones en situació de dependència.

� Econòmics en espècie: lliurament directe d’aliments o roba.

� Ocupació : orientació, formació i suport per l’accés al món laboral i recursos sociolaborals de suport a la inserció.

� Salut: informació, gestió, derivació i accés a recursos sociosanitaris i de la xarxa de salut.

� Habitatge: accés a l’habitatge o allotjaments alternatius davant la pèrdua d’aquest .

� Estudis: promoció socioeducativa dels menors i dels adults amb especials necessitats instrumentals i formatives.

� Personal-familiar-social: recursos professionals per necessitats de tipus relacional, afavorir l’adquisició d’habilitats socials, millorar les

xarxes de suport, abordar necessitats que afecten a la qualitat de vida i generen situacions de vulnerabilitat o fragilitat

� Lleure: recursos socioeducatius per la millora de la qualitat de vida i el correcte desenvolupament dels infants i adolescents.

*Les respostes s’activen des de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació, però no tots els recursos es presten directament per l’administració local.
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Tipus de recursos 2012 Mitjana 2007-2011 A
C

TU
A

C
IO

N
S

8



2. Els Serveis de Suport
Serveis de suport en situacions de dificultat en l’autonomia personal

• 2.138 persones ateses, de les quals 512 han accedit a l’atenció 
per primera vegada al 2012. 

ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

• 3.647 persones, (2,61% de la població de la ciutat) i 2.317
famílies, (4,16% del total de famílies) han estat beneficiaris.

SERVEIS D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA

• 1.158 persones i 607 famílies.

• El 3,7% de les persones majors de 65 anys i el 4,3% de les
majors de 75 anys fan ús d’aquest servei.

Ajuda a la llar

• S’han atès 2.781 persones i 1.966 famílies.

• L’11% de les persones majors de 65 anys i el 19,75% dels majors
de 75 anys fan ús d’aquest servei.

Servei de 
Teleassistència

SERVEIS PER A PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA

• 739 persones s’han beneficiat del servei de transport esporàdic
per a persones amb mobilitat reduïda, amb un total de 5.080
desplaçaments.

• Estan en vigència 1.312 targes d’estacionament per a persones
amb mobilitat reduïda.
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2. Els Serveis de Suport

Serveis de suport Psicosocial i Comunitari

359 situacions ateses des dels serveis de suport psicosocial i 
comunitari

168 situacions ateses 
del Servei d’Atenció 

Psicològica. (1)

93 situacions ateses 
del Servei de Mediació 

Social i 
Comunitària.(2)

33 situacions ateses 
del Servei 

d’Assessorament sobre 
drogues.

65 situacions ateses 
del Servei de Mesures 

Alternatives a la 
sanció per consum de 

drogues a la via 
pública.

(1) El Servei d’Atenció Psicològica ofereix, a les persones que ho necessiten, una proposta efectiva d’avaluació diagnòstica,

orientació i suport de les dificultats personals o familiars des de una perspectiva psicosocial, activant els serveis especialitzats quan

és necessari.

(2) El Servei de Mediació Social i Comunitària treballa, de forma neutral, la resolució de conflictes entre particulars, amb l’objectiu

d’arribar a un acord entre ambdues parts.

A
C

TU
A

C
IO

N
S

10



2. Els Serveis de Suport

Serveis de suport a la inserció social

TALLERS DE 
PROMOCIÓ 

SOCIAL

30 grups

398

participants

RENDA 
MÍNIMA 

D’INSERCIÓ

616 
expedients 

actius

231 
expedients 
pendents o 
pendents 

de nòmina

ARRELAMENTS I 
REAGRUPAMENTS

383 
sol·licituds 

d’arrelament

323 
sol·licituds de 
reagrupament

PLA INTEGRAL 
SOBRE 

TREBALL 
SEXUAL

73 persones 
en 

seguiment 
social

10 
insercions 
laborals

ACOMPANYAMENT 
A PERSONES SENSE 

LLAR

111 persones 
ateses pels 

educadors en 
medi obert (1).

64 persones amb 
pla individualitzat 

de millora.

40 persones 
sense llar en els 
diferents tallers.

104 persones 
valorades pel 

Servei 
d’Intervenció  en 

Salut Mental i 
Exclusió Social 

(SISMES) 

HABITATGES 
D’INCLUSIÓ 

SOCIAL

4 
habitatges 
d’inclusió 

municipals

44 persones 
beneficiàries, 
el 50% de les 

quals han 
assolit els 

objectius del 
seu pla 

individual de 
treball

(1) Els educadors de medi obert treballen directament al carrer, amb la finalitat d’acostar-se i oferir ajuda a aquelles persones sense llar que 

no acudeixen als recursos.
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PRESTACIONS PER A URGÈNCIES SOCIALS

682 prestacions a 560 famílies.

420 ajuts per al manteniment de l’habitatge habitual.

41 ajuts adreçats a infants en situació de vulnerabilitat.

221 en altres conceptes.

SERVEIS DE GARANTIA DE L’ALIMENTACIÓ

4.482 lots d’aliments repartits a 2.386 famílies.

165 famílies beneficiàries d’ajuts temporals en aliments frescos.  

31.076 àpats calents servits al menjador municipal a 1.980 persones, amb una mitjana diària de 85 
àpats.

47.650 entrepans repartits en el servei de baixa exigència, amb una mitjana diària de 156 entrepans.

SERVEIS D’ACOLLIMENT TEMPORAL
879 persones en el servei d’acolliment residencial d’urgència amb una mitjana diària de 16 persones 
allotjades (5.918 allotjaments anuals).
439 persones acollides al Pla Iglú amb una mitjana diària de 58 persones allotjades (6.202 allotjaments).
5 persones acollides en els habitatges per a emergències amb un total de 1.290 allotjaments anuals.

SERVEIS DE GARANTIA DE LA HIGIENE PERSONAL

7.395 serveis de dutxes, amb una mitjana diària de 37 serveis.

251 persones s’han beneficiat del servei de rober.

415 serveis de bugaderia.

PRESTACIONS PER A L’ACCÈS A LA MEDICACIÓ

2.808 receptes a 368 persones.

PRESTACIONS PER A L’ACCÈS AL TRANSPORT

188 serveis de transport a 71 persones, per raons mèdiques i judicials.

2. Els Serveis de Suport

Serveis de suport a la cobertura de necessitats bàsiques
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3. Actuacions adreçades a col·lectius específics

Actuacions adreçades a la infància i la família

PROGRAMES DE FOMENT 
D’ESTILS DE VIDA 

SALUDABLES EN INFANTS, 
ADOLESCENTS I JOVES:

19 centres de primària 
Participants: 2.867

nens/es

30 centres de secundària 
participants: 6.817 

adolescents

14.624 joves participants 
en accions d’educació no 

reglada

CAPACITACIÓ EN 
FUNCIONS PARENTALS:

Participants: 272 infants i 
adolescents i 201 pares i 

mares

PROGRAMES EDUCATIUS 
PER INFANTS I 

ADOLESCENTS EN RISC 
SOCIAL:

226 infants i adolescents 
participants

REFORÇ A 
L’ESCOLARITZACIÓ:

290  Infants amb suport a 
l’escolarització

PROTECCIÓ A LA 
INFÀNCIA EN SITUACIÓ 

D’ALT RISC:

502 casos atesos per 
l’Equip d’Atenció a la 

Infància i l’Adolescència

SUPORT EN SITUACIONS 
DE VIOLÈNCIA CONTRA 

LES DONES:

11 allotjaments d’urgència

4 ingressos en casa 
d’acollida

66 Teleassistència Mòbil 
actius, 22 tramitats el 

2012.

PROMOCIÓ PREVENCIÓ PROTECCIÓ
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3. Actuacions adreçades a col·lectius específics

Actuacions adreçades a la gent gran de Lleida

PROMOCIÓ

ENVELLIMENT ACTIU

7.405 socis de les llars 
municipals

12.957 assistències a les 
activitats de gent gran

3.457 carnets sènior

VOLUNTARIAT SÈNIOR

142 voluntaris sènior

PREVENCIÓ

GENT DE PLATÍ

3.635 beneficiaris

51,03% de la població major de 
80 anys es beneficiaria del 

projecte

MENJADORS DE LES LLARS 
MUNICIPALS

6 menjadors

115 places

13.511 àpats servits
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Mecanismes de 
participació ciutadana

• Consells assessors: Consell 
Municipal de la Gent gran; Consell 
Municipal de persones amb 
discapacitat.

• Taules territorials d’infància i 
joventut.

Xarxes

• Xarxa de Centres Oberts i 
Ciberaules.

• Xarxa Lleida Lleure.

• Xarxa d’entitats socials d’atenció a 
les necessitats bàsiques.

• Equip de treball d’entitats del 3r 
sector.

• Comissió sobre treball sexual.

• Comissió de promoció de la salut.

• Xarxes supramunicipals en 
col·laboració amb diferents 
departaments de la Generalitat.

Suport a entitats

• Convocatòria de subvencions.

• Subvencions nominatives.

• Cessió d’equipaments:12.

4. Cooperació amb altres agents socials de la ciutat
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LA DESPESA REALITZADA 2012 

• 10.475.172,16€. 

• el 6,92% de la despesa total de l’Ajuntament.

• una mitjana de 74,91 € per habitant.

La despesa de l’Ajuntament de 
Lleida en Benestar Social 

2.977.048,78

1.282.852,35

699.440,60

1.706.257,81

175.755,18 1.152.696,35

196.543,12 84.566,84

DITRIBUCIÓ PER ÀREES DE LA DESPESA REALITZADA 

Serveis Socials Bàsics

Infància i adolescència

Gent Gran

Servei Atenció a domicili

Prevenció Drogues

Inclusió

Discapacitats

Atenció a persones immigrades
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