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Presentació

Un dels millors indicadors del grau de desenvolupament que assoleix una 
societat és la capacitat per integrar-hi persones de condicions diferents, i 
oferir-los oportunitats per reeixir, en termes d’igualtat, en un projecte de 
vida digne i complet.

La presència d’individus o grups amb diferents tipus i graus de discapa-
citat, amb dificultats davant algunes activitats quotidianes i en la seva 
incorporació a tasques i contextos socials, planteja un repte important 
en aquest sentit. Més enllà dels enfocaments tradicionals que carregaven 
el pes de la intervenció en la rehabilitació individual dels afectats, avui 
l’opció és fer-ne un abordament integral. Aquesta nova perspectiva inclou 
també l’oferiment d’ajudes tècniques i l’adaptació dels contextos en què 
les persones en situació de discapacitat han d’actuar i viure.

Aquesta adaptació no es refereix tan sols a la millora en l’accessibilitat 
física i l’eliminació de barreres, sinó que s’orienta també a un necessari 
canvi d’actituds socials respecte a aquestes persones i a la creació d’un 
ampli marc de serveis i prestacions socials. Aquesta orientació pretén fa-
cilitar la integració en la vida adulta dels qui presenten alguna limitació 
funcional, sense oblidar l’ajuda indispensable als qui els faciliten atenció i 
cura, generalment la família.

En aquest camp, els avanços de les últimes dècades són indiscutibles i 
irrenunciables: el nombre i la varietat d’actuacions s’han multiplicat i, 
del 2006 ençà, la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència reforça definitivament aquesta 
tendència positiva. Malgrat això, la greu crisi econòmica actual requereix 
estar alerta, no tan sols per aprofundir i millorar l’atenció als qui viuen 
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amb limitacions, sinó per assegurar la sostenibilitat futura del que ja hem 
assolit. És urgent, doncs, redoblar l’atenció davant aquest col·lectiu i les 
seves necessitats.

L’estudi que presentem aquí és avui, més que oportú, necessari. Els autors 
ofereixen una anàlisi detallada de les discapacitats a Espanya. A partir de 
dades extretes de l’Enquesta sobre discapacitats, autonomia i situacions 
de dependència, de l’Institut Nacional d’Estadística (2008), proporcio-
nen informació sobre l’extensió i les característiques de les discapacitats i 
comparen la situació actual amb la que hi havia fa deu anys.

En segon lloc, es presta una atenció especial als sistemes d’inserció en la 
vida adulta dels subjectes amb discapacitat: grau de formació, participa-
ció en el mercat de treball i altres fonts d’ingressos, relacions familiars 
i d’amistat i, finalment, grau d’implicació en associacions i activitats de 
lleure. Tanca l’estudi un balanç de l’evolució i la situació actual de la dis-
capacitat al nostre país, seguit d’una sèrie de propostes d’actuació fona-
mentades en aquestes dades.

Amb aquest estudi de la Col·lecció Estudis Socials, l’Obra Social ”la Caixa” 
pretén aportar elements de reflexió respecte a les condicions i necessitats 
de les persones amb discapacitat. A partir dels indicadors proporcionats 
i d’una visió més exacta de la situació en què es troben, podrem valorar 
la millora aconseguida els darrers anys, però també definir el camí que 
queda per recórrer i els reptes als quals s’enfronta l’atenció a aquest grup 
social. Només a partir d’aquesta anàlisi és possible prendre mesures per 
garantir la sostenibilitat dels sistemes de protecció social i la consecució 
d’una societat que integri tothom en igualtat de condicions.

Jaume Lanaspa Gatnau
Director Executiu de l’Obra Social
”la Caixa” i Director General
de la Fundació ”la Caixa”

Barcelona, gener 2012
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  Introducció

Aquest estudi descriu la situació d’un ampli sector social –gairebé la de-
sena part de la població d’Espanya– de polèmica definició: persones amb 
incapacitat o invalidesa, minusvalidesa, discapacitat, diversitat funcio-
nal..., per esmentar només els successius conceptes que s’han fet servir al 
llarg de les últimes dècades. L’objectiu principal que ens proposem aquí és 
recollir les formes d’inserció d’aquestes persones en la vida adulta, situant 
els fets que relatem en el marc general de la seva biografia, que inclou tam-
bé el context social i les coordenades històriques i institucionals en les 
quals els ha tocat viure.

Si prenem com a base principal la darrera macroenquesta oficial sobre 
discapacitats, duta a terme per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el 
2008 i disponible per ser analitzada des del 2010, podem sistematitzar la 
informació disponible a Espanya sobre l’extensió i les característiques de 
les discapacitats, els factors que les desencadenen i les formes de tracta-
ment.

En segon lloc, hi abordem les trajectòries de socialització i inserció social 
i laboral del col·lectiu, i quan això és possible precisem les circumstàncies 
que hi concorren, com també l’evolució experimentada durant l’última 
dècada (macroenquesta anterior, del 1999). Les dimensions principals que 
hi estudiem són el nivell escolar i professional, la relació amb l’activitat 
econòmica (ocupació i atur, treball domèstic, pensions i altres pres-
tacions econòmiques, etc.), i la vida de família, les xarxes d’amistat i 
l’associacionisme. També es dedica una atenció especial als tres milions de 
persones –la majoria, dones de la mateixa família– que tenen cura de les 
persones amb discapacitat.
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El panorama descriptiu entorn de les discapacitats es completa amb una 
aproximació general als contextos que més influeixen en les trajectòries 
d’inserció de les persones afectades, com ara l’evolució de la institució fa-
miliar, dels rols de gènere i de la cura; la conjuntura econòmica i del mer-
cat de treball, que els darrers anys ha entrat en una fase de profunda crisi; 
la incidència de les polítiques socials generals i específiques, en especial la 
Llei de dependència, a partir del 2007, i el seu desplegament fins al 2011, 
a través del Sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència (SAAD). 
L’últim capítol recull algunes propostes que es desprenen de l’estudi i que 
poden afavorir millores en la planificació de les polítiques que afecten el 
sector.

 Enfocaments diversos per abordar la discapacitat

La història de com s’han abordat les diferències funcionals –físiques o 
psíquiques– a les diverses cultures conegudes, des de l’antiguitat fins avui, 
és il·lustrativa de la pluralitat de respostes que es poden donar a uns fenò-
mens aparentment comuns.(1) Dins la cultura occidental podem constatar 
una evolució no lineal des d’una concepció religioso-demonològica, bàsi-
cament segregadora i estigmatitzant, a una altra de naturalista-mèdica, 
centrada en el tractament i la rehabilitació dels individus, i, finalment, una 
altra de caràcter social, que considera que les causes que originen les dis-
capacitats són les mateixes que donen lloc a processos d’exclusió en altres 
àmbits de la vida.

La nova orientació va tenir l’origen en el tractament de les persones amb 
discapacitats psíquiques, justament el que presentava més problemes per a 
una inserció normalitzada. En va ser capdavantera l’Associació America-
na sobre l’Endarreriment Mental, que va dissenyar una nova forma de 
classificació i tractament la idea central de la qual és que «l’endarreriment 
mental no constitueix un tret absolut manifestat exclusivament per la per-
sona, sinó una expressió de l’impacte funcional de la interacció entre la 
persona amb una limitació intel·lectual i les habilitats adaptatives i l’entorn 
de la persona» (Schalock, 1995: 13).

 

(1)  De la bibliografia sobre la història de les discapacitats, vegeu, entre altres, Aguado, 1995; Foucault, 
1976; Dörner, 1974; i Rosen, 1974.
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D’altra banda, entre els anys seixanta i setanta sorgeix als països anglo-
saxons el «model de vida independent», promogut per les mateixes perso-
nes amb discapacitat, que «es conceben a elles mateixes com a éssers hu-
mans oprimits per les estructures sociopolítiques, econòmiques i culturals; 
éssers humans que volen viure activament i, per a això, abandonen defini-
tivament el rol social assignat tradicionalment (el de “pacients”) per esde-
venir “agents”: actors i actrius protagonistes de les seves pròpies vides» 
(Arnau, 2007: 77-78). La principal expressió institucional d’aquest movi-
ment va ser la Internacional de Persones amb Discapacitat (Disabled 
People’s International o DPI), creada el 1981 en obert enfrontament amb 
la Internacional de la Rehabilitació (Rehabilitation International o RI), 
entitat de professionals de la discapacitat amb un enfocament mèdic indi-
vidualista (Driedger, 1989).

A Europa l’enfocament social també era promogut per autors que defen-
saven la importància de dotar les persones amb diferències funcionals de 
«confiança, recursos pràctics i intel·lectuals, i igualtat d’oportunitats per 
viure fora de les institucions» (Barnes, 1990). Es tractava de superar les 
etiquetes tradicionals, que s’establien segons paràmetres objectius quasi 
naturals i no modificables, per un diagnòstic dels elements que concorren 
en cada cas i dels suports que necessiten aquestes persones per aconseguir 
una inserció normalitzada, en igualtat amb la resta de les persones (Bar-
nes i Mercer, 2003; Abberley, 2008).

Oliver (1990) va introduir l’expressió «model social de producció de la 
discapacitat» per referir-se a una teorització del camp de les discapacitats 
que classifica, estigmatitza i integra en circuits d’institucions i serveis espe-
cífics una part important de la població. Per a Rosato i Angelino (2009), el 
concepte de deficiència implica el de normalitat, i la producció social de la 
norma és concomitant amb la de dèficit. Les condicions socials modulen i 
expliquen els processos de desigualtat tant en l’àmbit de la salut com en la 
distribució de la renda, les condicions de treball o la participació ciutada-
na, la qual cosa implica la necessitat d’«introduir variables ecosocials per 
explicar l’etiologia de les discapacitats» (Ravaud et al., 1994: 142).
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En l’àmbit espanyol, a més a més de la bibliografia institucional,(2) hi ha 
hagut un debat remarcable en el camp teòric, en el qual han participat tant 
investigadors acadèmics com diverses xarxes que agrupen persones amb 
discapacitat, i els resultats del qual es poden seguir en diverses publica-
cions i pàgines web.(3) Per la nostra banda, el 1998 vam dur a terme, junta-
ment amb CIMOP, i per encàrrec de l’Imserso, un ampli estudi explorato-
ri fonamentalment qualitatiu, mitjançant grups de discussió i històries de 
vida, sobre els processos d’inclusió i exclusió social de les persones amb 
discapacitat, que va permetre dibuixar un quadre general de les actituds i 
opinions de la població espanyola. Aquest quadre incloïa quatre posicions 
interrelacionades (tradicional, clientelar, competitiva i alternativa), que 
permeten d’explicar els plantejaments i les pautes de comportament més 
habituals en la societat espanyola en aquell moment (Col·lectiu Ioé i CI-
MOP, 1998).

Una qüestió especialment treballada al nostre país ha estat la manera 
d’entendre i de definir l’àmbit de les persones les funcions i estructures 
corporals de les quals presenten una desviació significativa respecte a la 
mitjana estadística de la població. Aquest col·lectiu, com ja hem indicat, 
ha estat objecte de moltes denominacions al llarg de la història, que, una 
darrere l’altra, han estat qüestionades. Les més recents són les d’incapacitat/
invalidesa, encara vigents en l’àmbit laboral; minusvalidesa, concepte cen-
tral quan el 1982 es va aprovar la vigent Llei d’integració social del minus-
vàlid (LISMI); discapacitat, introduïda per l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) –tot i que amb sentits diferents– en els sistemes de classifica-
ció del 1980 i el 2001, i, finalment, la de diversitat funcional, expressió 
proposada el 2005 pel Fòrum de Vida Independent, que ha tingut una 
acceptació notable en un sector dels especialistes (Palacios i Romañach, 
2006).

Mitjançant la nova expressió, es remet al principi filosòfic o ideològic se-
gons el qual les funcions i les capacitats de les persones són diverses i s’han 

(2)  A part dels diversos estudis que han girat entorn de les macroenquestes del 1986 i el 1999, podem 
destacar els promoguts o realitzats pel Reial Patronat de Persones amb Discapacitat, com també l’informe 
elaborat pel CES (2004).
(3)  Vegeu DISCATIF, SIID, CEDD, SAAD, i l’Observatori Estatal de la Discapacitat, del Ministeri de Sa-
nitat i Política Social. Cal destacar dos publicacions sobre el tema que s’han publicat no fa gaire: Rodríguez, 
2011; i Ferreira, 2010.
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d’acceptar com a punt de partida per a una convivència en igualtat, de la 
mateixa manera que passa amb altres components de la diversitat entre els 
éssers humans (el sexe, l’ètnia, etc.): «Les persones amb diversitat funcio-
nal poden contribuir a la comunitat igual que la resta de dones i homes 
sense diversitat funcional, però sempre des de la valoració i el respecte de 
la seva condició de persones diferents. [...] Aquest model reivindica 
l’autonomia de la persona amb diversitat funcional per decidir respecte a 
la seva pròpia vida, i per això se centra en l’eliminació de qualsevol tipus 
de barrera, a fi de brindar una adequada equiparació d’oportunitats» (Pa-
lacios i Romañach, 2008: 38). Es tracta d’un plantejament que connecta 
amb la tradició anglosaxona del model de vida independent i la Interna-
cional de Persones amb Discapacitat, a les quals ja hem al·ludit. Com  
assenyalava un manifest d’aquest moviment a Espanya, «no hi ha gent 
discapacitada, sinó societats inaccessibles a la diversitat».(4) 

Alguns autors han vist en la nova expressió –diversitat funcional– una for-
ma de «protecció lingüística» davant d’altres expressions que resulten mo-
lestes o estigmatitzants: «Davant la crítica que recau sobre els conceptes 
tradicionals (discapacitat, minusvalidesa, incapacitat), però sobretot da-
vant la incomoditat dels que classifiquen i davant la resistència dels que 
són classificats, sembla que el paradigma de la diversitat surt al rescat» 
(Almeida et al., 2010: 31) (l’expressió «protecció lingüística» aplicada als 
noms successius del col·lectiu procedeix de Veiga, 2001). Per a aquests 
autors, el concepte de diversitat funcional és un nou eufemisme que 
s’emparenta ideològicament amb el multiculturalisme liberal i pot servir 
per encobrir les relacions de poder i els processos de producció de diferèn-
cies i d’exclusió que continuen presents en la pràctica social: «El món seria 
una mena de calidoscopi multicultural on “conviuen” una diversitat 
d’experiències en un to harmoniós de celebració de les diferències. [...] No 
obstant això, la “diversitat” amaga subjectes socials que construeixen les 
seves diferències en camps solcats de conflictes i relacions de poder. És a 
dir, els processos de naturalització i de correcció política esborren les em-

(4)  Manifest de la I Marxa per la visibilització de la diversitat funcional, que es va celebrar el 15 de setembre 
del 2007 a Madrid, organitzada pel Foro de Vida Independiente. S’hi van afegir alguns col·lectius feministes 
que, conjuntament amb el Foro, van organitzar un seminari de treball a la Casa Pública de Mujeres Eskalera 
Karakola. Els debats han quedat recollits per l’Agencia de Asuntos Precarios Todas aZien i Foro de Vida 
Independiente (2011).
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premtes dels processos històrics concrets de producció de diferències» (Al-
meida et al., 2010: 32-36). En l’opinió d’altres autors, el nou enfocament 
social sorgeix en el context anglosaxó a partir de diverses aportacions que 
aviat es van desmarcar de les teories funcionalista i interaccionista (a Oli-
ver [1998] podem trobar un breu recorregut pels diversos corrents de 
l’enfocament social).

En un to més conciliador, Ferreira planteja que el nou concepte de diver-
sitat funcional «és l’eina ideològica de la qual ha decidit d’apropiar-se el 
mateix col·lectiu per afirmar-se davant les imposicions externes i alienes, i 
lluitar contra la discriminació. És en aquesta pretensió que cal situar-lo i, 
a partir d’aquí, determinar quins són els eixos fonamentals sobre els quals 
hem de resituar la nostra comprensió de la discapacitat i desenvolupar 
pràctiques adequades» (Ferreira, 2010: 59). La nova denominació repre-
senta un avanç relatiu però insuficient, en la mesura que continua sent 
deutora, implícitament, de l’escissió entre un cos divers i una certa condi-
ció de normalitat, de la qual aquest cos es desvia.

Per la nostra banda, en general farem servir el concepte de discapacitat, en 
coherència amb la definició oficial vigent a Espanya. Aquesta definició 
inclou totes les «persones amb limitacions importants per realitzar activi-
tats de la vida diària abans de la implementació d’ajudes». Així i tot, tin-
drem en compte el nou enfocament de l’OMS, que veurem més endavant, 
i les crítiques plantejades per la Internacional de Persones amb Discapaci-
tat (Fòrum de Vida Independent a Espanya) per matisar o reinterpretar 
puntualment alguns dels resultats que es desprenen d’aquesta definició. 
En tot cas, remarquem el caràcter relatiu de les denominacions i compar-
tim l’aspiració de Colin Barnes, un dels autors de referència del model 
social, que «tant la discapacitat com el desigual desenvolupament econò-
mic i social a escala mundial tinguin ja només un interès històric» (Barnes, 
2010: 22).

  La darrera macroenquesta sobre les discapacitats.  
Un apunt metodològic

La nostra font principal d’informació és l’Enquesta sobre discapacitat, 

 

autonomia personal i situacions de dependència, aplicada en successives 
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etapes entre el quart trimestre del 2007 i el primer del 2008, i disponible 
per a la seva anàlisi des del 2010 (d’ara endavant, EDAD-2008). És la ter-
cera macroenquesta coordinada per l’INE per obtenir una fotografia pre-
cisa de la població amb discapacitats; les anteriors són del 1986 i el 1999. 
Es tracta de les operacions estadístiques de més envergadura mai fetes a 
Espanya, amb una enquesta prèvia a diversos centenars de milers de per-
sones que servia de filtre per entrevistar després les persones amb discapa-
citat. El qüestionari conté més de 600 preguntes i presenta una notable 
complexitat, ja que el nombre de limitacions i deficiències és molt variable 
en cada cas, a més d’incloure un ampli ventall de preguntes sobre la his-
tòria, les condicions de vida i l’opinió de les persones enquestades.

L’EDAD-2008 va recollir informació prèvia de 271.000 persones (qüestio-
naris aplicats a 96.000 llars i 800 centres residencials), i després es va cen-
trar en la població diana (qüestionaris específics a 23.000 persones amb 
discapacitat de més de 6 anys, i de 0 a 5 anys). Convé tenir en compte que 
el qüestionari fet a les llars recull dades relatives a la població general, 
com ara els ingressos a la llar o les persones amb certificat de minusvalide-
sa, etc., que són una font de gran interès per comparar la situació de les 
llars amb i sense persones afectades de discapacitat. A més a més, es va 
aplicar un altre qüestionari complementari als cuidadors principals de les 
persones amb discapacitat, que va ser emplenat en tres quartes parts de  
les llars corresponents.

El disseny mostral de les diverses enquestes, la definició precisa de les seves 
variables i el mètode d’aplicació del treball de camp s’exposen detallada-
ment en l’informe de metodologia de l’EDAD-2008, que es pot consultar 
a la web de l’INE.(5) L’objectiu principal de l’amplitud de les enquestes 
filtre i de les enquestes finals era assegurar un grau suficient de fiabilitat 
dels resultats per a trams de desagregació importants, tant des de l’òptica 
espacial (fins a les províncies) com en relació amb les diverses característi-
ques de la població investigada. La web de l’INE inclou també l’informe 
«Errors de mostreig», amb set taules que detallen el marge d’error existent 

(5)  El disseny mostral ha ampliat la representació de diversos segments de la població (per exemple, les 
llars amb presència de menors) per tal d’elevar la fiabilitat dels resultats corresponents. El calibratge final 
dels factors d’elevació de la mostra s’ha dut a terme mitjançant la macro CALMAR, dels instituts nacionals 
d’estadística espanyol i francès (INE i IMSEE).
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en els principals resultats de l’enquesta (variància o coeficient de variació, 
en percentatge, de l’estimador d’una característica determinada). Aquest 
marge d’error, elaborat mitjançant el mètode Jackknife, determina 
l’interval de confiança dins el qual –amb una probabilitat del 95%– es tro-
ba el veritable valor de la característica estimada. Per la nostra part, hem 
seguit la recomanació de l’INE de no prendre en consideració les dades de 
població de menys de 5.000 persones, ja que poden tenir elevats errors de 
mostreig.

L’EDAD-2008, analitzada amb detall a partir de les microdades,(6) és una 
font d’informació molt completa i representativa des del punt de vista es-
tadístic, però que presenta algunes limitacions que convé tenir en compte. 
En primer lloc, en no mantenir les mateixes definicions de les enquestes 
anteriors, impedeix que es puguin comparar. Aquest problema es dóna 
sobretot en relació amb la primera enquesta, del 1986, que incloïa com a 
discapacitats algunes limitacions molt freqüents entre les persones grans, 
cosa que implicava pràcticament multiplicar per dos el volum poblacional 
del col·lectiu estudiat. Quan la segona enquesta (1999) va deixar de consi-
derar aquestes limitacions, especialment la de «no poder córrer 50 metres 
a pas gimnàstic» –que afectava quatre milions de persones–, la magnitud 
del col·lectiu va baixar del 15% al 9%, en un període en què sense cap 
mena de dubte la tendència general de l’envelliment demogràfic s’havia de 
traduir en un increment notable de la taxa de discapacitats. Segons un es-
tudi comparatiu de les enquestes del 1986 i 1999, que va agafar com a base 
l’evolució de set discapacitats importants que s’havien aplicat amb el ma-
teix criteri en tots dos sondejos, es va comprovar un increment conjunt del 
43% entre aquests anys (Jiménez et al., 2001: 86-89 i Jiménez et al., 2003: 
30-39).

(6)  L’INE presenta separadament les microdades corresponents als diversos qüestionaris. Per la nostra 
part, a fi de facilitar l’anàlisi conjunta de les dades en un programa SPSS, hem fusionat en un únic fitxer les 
microdades corresponents als qüestionaris de llars, discapacitats i cuidadors principals. A menys que especi-
fiquem una altra cosa, les nostres dades de la població amb discapacitats es refereixen a totes les persones de 
més de sis anys que han respost el qüestionari de discapacitats.
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Una segona limitació de l’EDAD-2008 és que les bases conceptuals que 
utilitza amb prou feines tenen en compte el nou sistema establert el 2001 
per l’OMS per classificar el funcionament i la discapacitat (OMS, 2001), 
sinó que continuen ancorades en alguns dels plantejaments de l’antiga 
classificació del 1980 (OMS, 1983). Les discapacitats s’entenien aleshores 
com a conseqüències negatives i duradores d’un moment traumàtic inicial 
(malaltia, accident o altres trastorns), que donava lloc a una seqüència 
tripartida d’efectes orgànics (deficiències), funcionals (discapacitats prò-
piament dites) i socials (minusvalideses). L’EDAD-2008, igual que les dues 
macroenquestes anteriors, tan sols recull amb precisió el moment inicial 
(malaltia, accident o trastorn de la salut) i les dues primeres seqüències de 
la classificació (deficiències i discapacitats), sense incloure gairebé ele-
ments de la tercera (minusvalideses). D’aquesta manera, el recompte de 
deficiències i discapacitats permet d’establir una classificació objectiva i 
jerarquitzada en el pla de l’individu, però sense incloure els factors socials 
(ambiental i personals) implicats en el procés, especialment les estratègies 
adoptades pel subjecte afectat, per la seva família i altres agents i institu-
cions per assumir i abordar la discapacitat. No obstant això, l’EDAD-2008 
inclou força més informació complementària sobre la situació de les per-
sones (educació, ocupació, relacions socials, atenció sanitària, ajudes re-
budes, experiències de discriminació, etc.) que pot contribuir a recompon-
dre el quadre dels processos d’inclusió i exclusió social associats a la 
discapacitat.

La classificació de l’OMS del 2001 amplia el concepte de discapacitat a 
qualsevol alteració en la condició de salut d’un individu que pot generar 
dolor, patiment o interferència amb les activitats diàries. El benestar in-
clou múltiples dominis, un dels quals és la salut, en la qual s’inscriuen els 
conceptes complementaris de funcionament i discapacitat: «Funcionament 
és un terme genèric que inclou funcions corporals, estructures corporals, 
activitats i participació. Indica els aspectes positius de la interacció entre 
un individu (amb una “condició de salut”) i els seus factors contextuals 
(factors ambientals i personals). [...] Discapacitat és un terme (també) 
genèric que inclou dèficits, limitacions en l’activitat i restriccions en la par-
ticipació. Indica els aspectes negatius de la interacció entre un individu 
(amb una “condició de salut”) i els seus factors contextuals (factors am-
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bientals i personals)» (OMS, 2001: 231). La nova classificació inclou, com 
totes dues cares de la mateixa moneda, tant els aspectes positius com els 
negatius en relació amb els estats de salut, i fa una referència explícita en 
tot moment als factors contextuals que influeixen en la realització de les 
persones, independentment de quines siguin les seves condicions de salut.

Les alteracions duradores de la salut, en termes de funcionament, es con-
tinuen anomenant discapacitats i abasten tres nivells, que recorden la clas-
sificació anterior: el corporal (deficiències en l’estructura corporal), 
l’individual (limitacions en l’activitat del subjecte) i el social (restriccions a 
la participació social en termes d’igualtat amb les persones de l’entorn). 
La gran novetat, però, és que els factors contextuals (ambientals i perso-
nals) estan presents i són decisius per explicar el grau de funcionament o 
discapacitat de les persones en totes les etapes. S’introdueix una dialèctica 
entre tots dos plans, de manera que si hi ha funcionament (realització i 
participació en les activitats de la vida diària) no hi ha discapacitat (limita-
cions en l’activitat i restriccions en la participació). Se supera així l’antic 
plantejament que etiquetava les persones per a tota la vida en determinar 
que hi havia discapacitat al marge de si disposaven o no dels recursos, les 
tècniques i els suports necessaris per realitzar l’activitat corresponent.

L’EDAD-2008 manté l’antic sistema i continua considerant que «una per-
sona té una discapacitat encara que l’hagi superada amb l’ús d’ajudes tèc-
niques externes o amb l’ajuda o la supervisió d’una altra persona» (INE, 
2010: 34).(7) S’arriba, així, com veurem, a la situació incongruent que a 
Espanya hi hagi més de 600.000 persones que, segons l’enquesta de llars de 
l’EDAD-2008, mantenen el certificat de «minusvalidesa» –i les prestacions 
corresponents–, encara que ja no tenen cap discapacitat. D’altra banda, el 
nombre de discapacitats minvaria significativament si tinguéssim en comp-
te que el seu grau de severitat és nul o moderat en el 43,5% dels casos, 
gràcies a les ajudes tècniques i personals rebudes.

La nova Classificació internacional del funcionament, de la discapacitat i 
de la salut (CIF) incorpora entre les activitats i participació no només les 
activitats tradicionals de la vida diària, que se centraven en el microcon-

(7)  L’EDAD, com també les macroenquestes anteriors, estableix una excepció en el cas dels problemes de 
visió, que no es consideren discapacitat quan són corregits mitjançant ulleres o lents de contacte.
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text de la persona (aptituds o capacitats dels individus per realitzar les 
activitats quotidianes), sinó també les activitats que impliquen una parti-
cipació efectiva en la vida social: àrees de l’educació, la feina, la vida co-
munitària, la participació política i els drets humans, incloent-hi expressa-
ment el «dret a l’autodeterminació i a controlar el propi destí». La 
tipologia de discapacitats de l’EDAD-2008 coincideix aproximadament 
en cinc tipus amb la de la CIF (comunicació, mobilitat, autocura, vida 
domèstica i interaccions i relacions interpersonals); tres tipus de 
l’EDAD-2008 (visió, audició i aprenentatge i aplicació del coneixement) es 
concentren en un de la CIF (aprenentatge i aplicació del coneixement), i la 
CIF inclou tres tipus nous, no inclosos per l’EDAD-2008: tasques i de-
mandes generals, àrees principals de la vida i vida comunitària, social i 
cívica. En el cas que s’incloguessin aquestes activitats en el concepte de 
discapacitat, el nombre de discapacitats augmentaria notablement.

La classificació de l’OMS incorpora també detalladament els factors am-
bientals que «constitueixen l’ambient físic, social i actitudinal en què les 
persones viuen i menen la vida», entre altres els productes, les tecnologies 
i els equipaments disponibles, les condicions ecològiques, les relacions i 
suports personals, les actituds, ideologies i prejudicis de la població, i els 
serveis, sistemes administratius i polítiques generals en l’àmbit local, re-
gional, nacional i internacional.

Una tercera limitació de l’EDAD-2008 és que no es fa prou ressò dels 
nous desenvolupaments teòrics de l’«enfocament social» que s’ha anat im-
pulsant des de fa diverses dècades i que tracta de superar tant les orienta-
cions estigmatitzants del passat com el biaix medicalista/sanitari dels mo-
dels proposats per l’OMS, tot i reconèixer que aquests darrers han implicat 
un progrés important en molts sentits.

  Estructura de l’estudi

Els tres primers capítols ofereixen un panorama general de la població 
amb discapacitats a Espanya i de l’evolució experimentada la darrera dè-
cada. Entre altres qüestions, s’hi aborden l’extensió i les característiques 
de cada tipus de discapacitat i deficiència, els factors desencadenants i les 
mesures adoptades per afrontar-los, com també una anàlisi comparada de 
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les persones amb discapacitat, les persones amb minusvalidesa oficialment 
reconeguda i les que s’han acollit al Sistema per a l’autonomia i atenció a 
la dependència (SAAD), segments de població que sovint se superposen. 
L’anàlisi recull les diferències més significatives segons el sexe i els trams 
d’edat, el nivell socioeconòmic de les llars, l’hàbitat rural o urbà, les comu-
nitats autònomes, l’origen nacional, etc.

El capítol quart ofereix una aproximació als tres milions de persones, la 
major part dones de la mateixa família, que atenen les persones amb dis-
capacitat (el 60% del col·lectiu necessita assistència personal). A partir 
d’una tipologia diferencial de les persones que presten cura, es descriuen 
les tasques que fan i quines són les necessitats i els problemes principals 
que tenen, com també la incidència que té en aquest col·lectiu l’aplicació 
de la Llei de dependència.

El capítol cinquè analitza el nivell d’estudis acabats o en curs de les perso-
nes del col·lectiu. En la mesura que només una minoria va iniciar la seva 
discapacitat abans dels 16 anys, podem deduir que el seu dèficit 
d’escolarització en relació amb la població general (gairebé la meitat no 
ha acabat els estudis primaris) és degut no precisament a la seva discapa-
citat, sinó al fet que la majoria prové de llars amb baixos nivells de renda 
i formació.

El capítol sisè analitza la relació amb l’activitat econòmica de les persones 
amb discapacitat en edat laboral. S’hi inclou tant la feina remunerada, que 
en el moment d’aplicar-se l’EDAD-2008 només ocupava el 28% del 
col·lectiu, com la situació de pensionistes (el 41%, la majoria homes) i les 
feines de casa (34% de dones). En especial, descriu els canvis que hi ha 
hagut en el moment en què la discapacitat ha sobrevingut o s’ha agreujat, 
l’accés a l’ocupació normalitzada i protegida, els rams i les ocupacions 
més freqüents, les condicions laborals, la situació de les persones a l’atur 
(més del doble respecte a la població general), les causes de la baixa taxa 
d’activitat, i la situació específica dels que es mantenen com a pensionistes 
o mitjançant les feines de casa.

El capítol setè estudia les relacions socials, l’associacionisme i les activitats 
de lleure, amb una atenció especial a les relacions familiars i a les experièn-
cies de discriminació en el tracte amb les altres persones.
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El vuitè i darrer capítol ofereix un resum dels resultats principals de 
l’estudi i algunes propostes que voldrien no tan sols millorar les condi-
cions de vida de les persones amb discapacitats, sinó destacar aquelles 
polítiques generals de tipus preventiu que podrien incidir en els factors 
contextuals (ambientals i personals) que generen discapacitat i exclusió 
social.
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 I.  Extensió i característiques  
de les discapacitats a Espanya

Amb els criteris establerts per l’Institut Nacional d’Estadística en la darre-
ra Enquesta sobre discapacitats del 2008, a Espanya hi havia 3,8 milions 
de persones amb alguna limitació,(1) la qual cosa representa una taxa de 
prevalença del 8,34% respecte a la població total del país. Si comparem 
aquestes xifres amb les de l’enquesta anterior de l’INE, feta deu anys 
abans (1999), observem que les persones amb discapacitat són ara 320.000 
més en nombres absoluts, però la taxa de prevalença ha minvat més de mig 
punt i ha passat del 8,99% al 8,34%. Això s’explica per l’increment en qua-
si set milions de la població resident a Espanya entre aquests anys (més del 
75% són immigrants vinguts d’altres països, amb una mitjana d’edat sen-
siblement més baixa i menys discapacitats que la població nativa).

És difícil valorar si la disminució de persones amb discapacitat en termes 
relatius entre el 1999 i el 2008 respon a una evolució real o, més aviat, a 
canvis introduïts en la definició d’algunes discapacitats i potser en 
l’aplicació dels qüestionaris, com veurem més endavant. No obstant això, 
les diferències són molt menors que no pas les que hi va haver entre les 
enquestes del 1986 i el 1999, quan la prevalença es va reduir del 14,98% al 
8,99% a causa de canvis metodològics.

(1)  Com hem explicat a la introducció, l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de  
dependència estableix una definició pròpia de discapacitat que no coincideix amb el marc conceptual  
de l’Organització Mundial de la Salut.
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 1.1. Tipus de discapacitat

L’enquesta del 2008 recull 44 discapacitats o «limitacions importants per 
realitzar les activitats bàsiques de la vida diària». Les persones afectades 
en registren una mitjana de vuit, cosa que vol dir que poden exercitar amb 
normalitat les 36 facultats o capacitats restants, que els permeten suplir o 
compensar les limitacions. El 1999 la mitjana de discapacitats per persona 
era de sis (dos menys que el 2008); això es relaciona amb «la tendència 
decreixent de les taxes de mortalitat, que ha provocat no només un incre-
ment de l’esperança de vida, sinó també una elevació de les taxes de defi-
ciències i discapacitats que reflecteixen un canvi en la relació mortalitat-
morbilitat» (INE, 2010: 53). Les ciències de la salut aconsegueixen allargar 
la vida de les persones (taxa de mortalitat menor) a costa, inevitablement, 
d’una major morbilitat (taxa més gran de malalties i problemes de salut, 
deficiències i discapacitats en els anys que es viuen de més).

Tenir una discapacitat, però, no vol dir que no es pugui fer l’activitat cor-
responent (veure-hi, sentir-hi, vestir-se, desplaçar-se fora de casa, etc.), 
cosa que només passa en una part menor dels casos (no veure-hi gens, no 
sentir-hi gens, dependre completament dels altres per vestir-se o desplaçar-
se, etc.). Llevat d’un sector minoritari de persones, habitualment d’una 
edat molt avançada o amb un deteriorament mental greu, les discapacitats 
representen limitacions parcials que no tenen per què impedir una vida 
saludable i normalitzada. Tan problemàtiques o més poden resultar altres 
limitacions de tipus socials a l’hora de sortir-se’n en la vida, com ara la 
manca d’educació, de feina o de drets ciutadans bàsics, que són considera-
des «discapacitats» per l’OMS quan van associades a alguna deficiència o 
problema de salut (OMS, 2001: 177-186), però, tot i així, no s’inclouen 
com a tals en l’enquesta aplicada a Espanya.

La classificació de l’enquesta del 2008 és semblant a la utilitzada el 1999, 
la qual cosa permet de comparar-ne l’evolució de la prevalença en l’última 
dècada. Els deu grans capítols del 1999 esdevenen vuit el 2008, a causa que 
ara s’agrupen els tres relacionats amb la mobilitat de la primera enquesta 
(el nombre de discapacitats concretes de mobilitat continua sent de nou en 
totes dues enquestes, amb canvis de matís no gaire importants); es mante-
nen quasi idèntiques les limitacions de visió i d’audició; les discapacitats 
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de comunicació, autocura i interaccions i relacions personals augmenten 
de nombre i canvien força els continguts concrets; les d’aprenentatge man-
tenen el mateix nombre de quatre limitacions, però canvien força els con-
tinguts; finalment, les discapacitats relatives a la vida domèstica es reduei-
xen de cinc a tres tipus: dos es mantenen (anar a comprar i preparar el 
menjar), mentre que els altres tres (rentar i planxar, neteja de la casa i be-
nestar de la família) es refonen en la categoria de «feines de casa».

El gràfic 1.1 mostra el nombre de persones que pateixen els diversos tipus 
de discapacitat (vuit categories generals). A primera vista podem observar 
quines són les més freqüents i quin pes tenen per trams d’edat.

GrÀFIc 1.1

Nombre de persones afectades per cada tipus de discapacitat,  
segons l’edat
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 6-15 años 16-64 años 65 y más años
Movilidad 26,300 902,800 1.615,000
Vida doméstica 11,900 693,200 1.390,200
Autocuidado 34,200 504,900 1.295,500
Audición 11,700 291,300 761,600
Visión 10,400 295,600 673,200
Comunicación 46,900 247,800 442,500
Aprendizaje 43,300 217,700 369,100
Relaciones personales 23,400 280,200 317,300
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1.1.

nota: una mateixa persona pot estar en més d’una categoria.
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Tot seguit recollim els principals tipus de discapacitat i en destaquem la 
prevalença per sexes, grans grups d’edat i comunitats autònomes. Avan-
cem també, en un segon moment, algunes de les característiques relatives 
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a les formes d’inserció social i laboral del segment de persones en edat la-
boral (16-64 anys).(2)

1. Limitacions de visió

Aquesta categoria agrupa quatre discapacitats que afecten en conjunt prop d’un milió 
de persones, de les quals gairebé dues terceres parts són més grans de 64 anys. Les 
limitacions de visió són més freqüents a Extremadura (amb una taxa de prevalença del 55% 
per damunt de la mitjana espanyola), i ho són menys a les Balears i les canàries (37% per 
sota de la mitjana en totes dues comunitats). Els tres tipus bàsics de discapacitat visual són 
els següents: 

•  La ceguesa total en tots dos ulls, que afecta 58.000 persones, la qual cosa representa el 
0,13% de la població total del país (0,11% homes, 0,15% dones). respecte a deu anys 
enrere, la prevalença de la ceguesa total a Espanya ha minvat de manera significativa 
(0,15% el 1999).

•  La discapacitat per a tasques visuals de detall, referida als qui tenen «una dificultat important 
per veure la lletra d’un diari, encara que duguin ulleres o lents de contacte»,(2) és el trastorn 
visual més freqüent, i afecta 673.000 persones (gairebé el doble les dones, 1,99%, que no 
els homes, 1,11%). La prevalença és semblant a la registrada el 1999.

•  La discapacitat per a tasques visuals de conjunt es refereix a «una dificultat important per 
veure la cara d’algú a l’altra banda del carrer (4 metres), encara que dugui ulleres o lents de 
contacte, incloent-hi els qui són cecs d’un ull encara que no tinguin problemes amb l’altre». 
Aquesta situació afecta 662.000 persones i també afecta més les dones, com passava 
amb el trastorn anterior. La prevalença ha augmentat durant l’última dècada: passa de 
l’1,35% a l’1,53% de la població total.

Entre els 16 i els 64 anys les dificultats de visió plantegen problemes de discapacitat a l’1% 
de la població, i d’aquest conjunt tan sols una de cada 20 persones presenta ceguesa total 
(14.000 subjectes, el 0,05% d’aquest tram d’edat). no obstant això, s’acosten a 200.000 les 
que tenen dificultats serioses per a tasques visuals de detall o de conjunt.

 

(2)  Els textos d’aquest apartat que apareixen entre cometes s’han extret literalment del qüestionari aplicat a 
les persones amb discapacitat de l’enquesta del 2008.
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2. Limitacions d’audició

Aquesta categoria agrupa tres discapacitats que afecten una mica més d’un milió de persones, 
de les quals el 72% tenen més de 64 anys. Les comunitats amb més prevalença de problemes 
d’audició són castella i Lleó i Extremadura (66% i 39% per damunt de la mitjana espanyola), i les 
que menys, cantàbria i les Balears (42% i 37% per sota de la mitjana). n’hi ha tres tipus bàsics: 

•  La sordesa total és la limitació auditiva més greu. Presenta una incidència pràcticament 
igual que la ceguesa total i afecta 60.000 persones (el 0,14% de la població), però amb una 
evolució molt més positiva des del 1999, quan la prevalença era quasi el doble (0,26%). 
Per sexes afecta homes i dones en la mateixa proporció. 

•  La dificultat notable per entendre la parla («per sentir el que es diu en una conversa amb 
diverses persones sense audiòfons o altres tipus d’ajuda tècnica externa per sentir-hi, 
incloent-hi els qui són sords d’una oïda encara que no tinguin problemes en l’altra») és molt 
més freqüent i la pateix quasi un milió de persones, especialment les dones (2,3%, enfront 
de l’1,9% dels homes). Aquest tipus de sordesa parcial s’ha incrementat notablement en 
l’última dècada i ha passat del 2,1% al 2,6% de la població. 

•  La discapacitat per sentir sons forts, com ara una sirena, alarmes, etc., sense audiòfon o 
altres ajudes tècniques externes, és present en quasi 400.000 persones, i és la que més 
s’ha incrementat des del 1999, quan n’eren 230.000. Afecta també en una proporció més 
gran les dones que no els homes.

En l’edat laboral presenten problemes d’audició una mica menys de 300.000 persones 
(0,9%), amb una incidència lleugerament més alta entre els homes que entre les dones. La 
sordesa total entre els 16 i els 64 anys afecta 12.000 homes i 9.000 dones.

3. Limitacions de comunicació

Aquesta categoria agrupa sis discapacitats, que afecten 737.000 persones (1,8% de dones 
i 1,6% d’homes). La tipologia ha variat bastant en relació amb l’enquesta del 1999, quan 
agrupava quatre tipus, per la qual cosa és difícil valorar si l’increment de la prevalença des 
d’aleshores (de l’1,3% a l’1,7%) és degut als canvis de metodologia. En general aquesta 
categoria inclou problemes en la parla, com ara la mudesa o la quequesa, i altres relacionats 
amb la capacitat de produir missatges parlats o escrits, o de comunicar-se mitjançant 
gestos o altres dispositius (com el telèfon). Aquestes limitacions poden tenir origen divers, 
incloent-hi els trastorns mentals que impedeixen que el subjecte es comuniqui amb els altres. 
Per comunitats autònomes són més freqüents a Galícia (49% per damunt de la mitjana 
espanyola) i menys a cantàbria i les canàries (29% i 28% per sota de la mitjana).

Entre els 16 i els 64 anys, les limitacions de comunicació afecten un quart de milió de persones, 
amb una prevalença de gairebé el doble entre els homes (1%) que no entre les dones (0,6%). 
de les diverses limitacions, les més freqüents són la dificultat per comprendre o expressar-se 
mitjançant llenguatge escrit (160.000 persones), mantenir un diàleg o intercanviar idees amb 
altres persones a causa d’un problema mental (154.000) i parlar de manera comprensible o 
dir frases amb sentit sense ajudes tècniques externes (també 154.000).
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4.  Aprenentatge, aplicació de coneixements i desenvolupament  
de tasques

Aquesta categoria es refereix a limitacions importants per adquirir o aplicar coneixements 
a causa de problemes de naturalesa cognitiva o intel·lectual (endarreriments, demències, 
malalties mentals). La prevalença el 2008 (1,45% de la població, 630.000 persones) és la 
mateixa que la que es va registrar el 1999, i és més freqüent a Galícia (47% per damunt 
de la mitjana estatal) i menys a Madrid i la rioja (24% per sota de la mitjana en totes dues 
comunitats). Les discapacitats concretes d’aprenentatge recullen els matisos següents: 

•  Ús intencionat dels sentits, és a dir, subjectes que presenten dificultat per prestar atenció 
amb la mirada o mantenir l’atenció amb l’oïda. Són 287.000 (0,7% de la població).

•  Problemes per a l’aprenentatge bàsic, quan «a causa d’un problema mental es tenen 
dificultats importants per aprendre o fer coses senzilles com ara copiar, llegir, escriure, 
sumar o restar, o aprendre a manejar estris d’ús quotidià». Afecten 434.000 persones, una 
de cada cent. 

•  Fer tasques senzilles sense ajuda, «per exemple, treure una cosa d’un armari, omplir un got 
d’aigua...». Afecta 320.000 persones.

•  Fer tasques complexes també sense ajuda, «per exemple, transmetre un encàrrec, acudir 
a una cita...». Aquest tipus de discapacitat és el més freqüent d’aquesta categoria i afecta 
526.000 persones. tant aquesta limitació com les tres anteriors afecten bastant més les dones 
(1,7% en conjunt) que no pas els homes (1,2%).

En l’edat laboral (16-64 anys) es concentra una tercera part de la població amb problemes 
per aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques, cosa que limita inevitablement 
les seves possibilitats d’inserció laboral, si més no en el mercat ordinari. crida l’atenció el fet 
que, si bé en general es tracta de trastorns que afecten més les dones, en el tram d’edat 
laboral incideixen força més en els homes (prevalença del 0,8% enfront del 0,6% de les 
dones).

5. Mobilitat

Aquesta categoria agrupa nou discapacitats que afecten dos milions i mig de persones, 
és a dir, més de dues terceres parts de les persones amb discapacitat. En la situació que 
podem considerar més extrema –romandre al llit de manera permanent– es troben 120.000 
persones, una de cada vint del col·lectiu. Per sexes, la prevalença entre les dones (7,6%, 
1,8 milions de persones) és molt més alta que entre els homes (4,1%, 0,9 milions) i, per 
grups d’edat, la taxa es correlaciona molt estretament amb l’edat: 0,6% entre 6 i 15 anys; 
3% entre 16 i 64; 15% entre 65 i 79, i 38% en els més grans de 80 anys. Les limitacions de 
mobilitat són més freqüents a Galícia (33% per damunt de la mitjana espanyola) i menys a les 
canàries i Madrid (24% i 21% per sota de la mitjana). La comparació entre el 2008 i el 1999 
no és gaire consistent a causa dels canvis introduïts en la metodologia; així i tot, podem 
comparar algunes de les discapacitats de mobilitat més importants:
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•  Desplaçar-se fora de casa: és la segona discapacitat més freqüent de les 44 recollides
en l’enquesta del 2008 i afecta 1,7 milions de persones (taxa de prevalença del 3,85% en
relació amb el conjunt de la població). deu anys enrere, afectava 1,5 milions de persones,
cosa que representa una taxa gairebé idèntica si tenim en compte l’augment de població
de set milions en el conjunt d’Espanya en aquest període. Així mateix, en totes dues
enquestes les dones presentaven una taxa molt més alta (5% en tots dos anys) que no els
homes (2,8% el 1999 i 2,6% el 2008).

•  Desplaçar-se utilitzant un mitjà de transport com a passatger, «per exemple amb cotxe,
autobús, metro, tramvia...»: és la quarta discapacitat més freqüent i afecta 1,6 milions de
persones (3,65% de la població). El 1999 aquesta era la limitació més freqüent de totes i
afectava el 4,25% de la població. quant a la distribució per sexes afecta també molt més
les dones (4,9%) que no pas els homes (2,4%), en continuïtat amb el que passava deu
anys abans.

•  Aixecar i portar objectes: cinquena discapacitat més freqüent, reconeguda per 1,4 milions
de persones (3,2% de la població). En aquest cas, l’enunciat de la pregunta –«la dificultat
important per aixecar o transportar alguna cosa amb les mans o els braços, sense ajuda,
per exemple un got o dur un nadó en braços»– sembla que va afavorir un registre molt
més gran que el 1999 (0,8 milions, el 2,2% de la població), quan l’enunciat es plantejava
en termes més genèrics –«traslladar o transportar objectes no gaire pesats»–. 

•  Mantenir la posició del cos, «per exemple, romandre dempeus o asseguts durant el temps
necessari»: presenten aquesta limitació 1,1 milions de persones, amb una taxa de prevalença
(2,6% de la població) força més alta que el 1999 (1,7%). En tots dos anys, i com passa amb
les altres discapacitats de mobilitat, les dones pateixen més sovint aquest trastorn.

•  Desplaçar-se dins de casa: aquesta limitació, tan important en la vida quotidiana de les
persones, afecta 0,9 milions de persones, de les quals 0,6 milions són més grans de 65
anys. En relació amb el 1999, la prevalença ha augmentat de l’1,9% al 2,1%.

En l’edat laboral, les limitacions de mobilitat afecten el 3,3% de les dones i el 2,5% dels
homes. L’ordre de freqüència difereix en relació amb la població general: la més freqüent és
la d’«aixecar i portar objectes» (1,9% de dones, 1,2% d’homes), seguida de «desplaçar-se
fora de casa» (1,5% i 1,2%, respectivament) i «desplaçar-se utilitzant un mitjà de transport
com a passatger» (1,4% i 1,1% en cada cas). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

6. Autocura

Aquesta categoria es refereix a les persones que tenen dificultats per tenir cura d’elles 
mateixes. El 1999 només es recollien quatre discapacitats d’aquest tipus, mentre que el 
2008 eren nou (algunes de noves, com ara «complir les prescripcions mèdiques» o «controlar 
la cura menstrual»); això impedeix la comparació entre totes dues enquestes i explica que 
la prevalença en general dels trastorns d’autocura s’hagi duplicat i hagi passat del 2,1% al 
4,2%. Segons l’enquesta més recent, 1,8 milions de persones presentaven aquest tipus de 
discapacitats, que són més freqüents a Galícia i Extremadura (49% i 25% per damunt de 
la mitjana estatal) i menys a Madrid i les canàries (36% i 29% per sota de la mitjana). En 
destaquen els tipus següents:
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• Rentar-se, que inclou «una dificultat important per rentar-se o eixugar-se sense ajuda les 
diferents parts del cos, per exemple dutxar-se, rentar-se les mans, el cap...». És una de les 
discapacitats més freqüents i afecta 1,3 milions de persones, amb una taxa de prevalença 
molt més alta entre les dones (3,8%) que no pas entre els homes (2%). 

•  Cura de les parts del cos, «com ara pentinar-se, tallar-se les ungles...»: coincideix 
bàsicament amb les persones que tenen la discapacitat anterior, i afecta 1,2 milions de 
persones.

•  Vestir-se i despullar-se: una mica més d’un milió de persones tenen problemes per fer-
ho (2,3% de la població). Aquesta discapacitat es plantejava en termes gairebé idèntics 
el 1999, i en aquell moment afectava l’1,5% de la població, la qual cosa representa un 
increment notable en l’última dècada. 

•  Cura de la pròpia salut: complir les prescripcions mèdiques. Aquesta discapacitat es registra 
a Espanya per primer cop i es refereix als que tenen «una dificultat important per complir 
les prescripcions mèdiques sense ajuda ni supervisió, per exemple prendre correctament 
la medicació, seguir dietes específiques, assistir a les consultes mèdiques...». Afecta 
865.000 persones, de les quals 193.000 es troben en edat laboral (la majoria homes, en 
aquest cas).

En l’edat laboral les dificultats d’autocura afecten mig milió de persones, amb una prevalença 
bastant semblant entre les dones (1,7%) i els homes (1,5%), a diferència del que passa a 
partir dels 65 anys, quan la prevalença entre la població femenina (20,5%) quasi multiplica 
per dos la masculina (12,1%).

(3)

 

7. Vida domèstica: dificultat per fer les feines de casa

Aquesta categoria agrupa les feines de casa en tres tipus, a diferència del que feia l’enquesta 
del 1999, que distingia cinc tasques. En conjunt, és el segon bloc de discapacitats 
més freqüent, amb una taxa de prevalença del 4,8% (una mica més de dos milions de 
persones), i una incidència molt més elevada entre les dones (6,8%) que entre els homes 
(2,9%).(3) tres de cada quatre persones amb aquestes limitacions tenen més de 65 anys 
(i una de cada tres, més de 80). Per comunitats, la prevalença és més gran a Galícia i 
Astúries (42% i 21% per damunt de la mitjana espanyola) i més baixa a la rioja i Madrid 
(31% i 25% per sota de la mitjana). respecte a deu anys enrere, aquestes discapacitats 
han augmentat de manera apreciable: han passat del 4,2% al 4,8% (en nombres absoluts, 
d’1,6 a 2 milions de persones). Per ordre de freqüència, recollim les tres modalitats:

(3)  Les tasques incloses en aquest tipus de discapacitat es troben especialment afectades pel desigual repar-
timent de les feines de casa i de cura entre homes i dones. No obstant això, l’EDAD-2008 només considera 
que hi ha discapacitat quan la dificultat –potencial– per a la tasca corresponent té l’origen en una deficiència.
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•  Adquisició de béns i serveis, quan hom té «una dificultat important per organitzar, fer i 
traslladar les compres quotidianes, com ara roba, menjar, articles per a la casa...». És la 
discapacitat més freqüent de les 44 recollides per l’enquesta del 2008 i afecta 1,87 milions 
de persones, de les quals el 71% són dones. Aquesta discapacitat era la tercera el 1999, 
després de «desplaçar-se fora de casa» i de la «neteja de la casa» (ara inclosa en l’epígraf 
«feines de casa»). 

•  Fer les feines de casa, «com ara netejar, rentar la roba, fer servir aparells domèstics». És 
la segona discapacitat més freqüent, juntament amb la de desplaçar-se fora de casa, i és 
reconeguda per 1,67 milions de persones, de les quals el 72% són dones, el mateix que 
passava en el cas anterior.  

•  Preparar el menjar. Aquesta limitació afecta 1,2 milions de persones, de les quals el 66% 
són dones. 

Entre els 16 i el 64 anys les discapacitats relacionades amb les feines de casa afecten el 
2,8% de les dones (440.000 persones) i l’1,6% dels homes (254.000), amb un pes semblant 
al que hem descrit per a la població general. Les dificultats per adquirir béns i serveis i per 
fer les feines de casa són les dues discapacitats més freqüents de la població espanyola en 
edat laboral. 

8. Interaccions i relacions personals

Aquesta categoria agrupa en l’enquesta del 2008 sis modalitats de discapacitat, amb molts 
canvis respecte a la classificació del 1999, que només n’incloïa tres tipus. En conjunt la 
dificultat per mantenir relacions personals afecta 600.000 persones, força equilibrades per 
sexes (1,4% dels homes i 1,5% de les dones). respecte a les dades de deu anys enrere, 
la prevalença es manté quasi invariable entorn de l’1,5% de la població, tot i que els canvis 
metodològics no asseguren la coherència d’aquesta continuïtat. Per comunitats, presenten 
més discapacitats de relació Galícia i Astúries (37% i 22% per damunt de la mitjana estatal) 
i menys Madrid i navarra (24% i 20% per sota de la mitjana). La tipologia dels trastorns de 
relació presenta les modalitats següents:

•  Relacions sentimentals, és a dir, les caracteritzades per «una dificultat important per iniciar 
i mantenir relacions sentimentals, de parella o sexuals». una mica més de 420.000 
persones es troben en aquesta situació, amb una prevalença semblant en tots dos sexes 
(una de cada 100 persones). Entre la població en edat laboral, el problema és més habitual 
entre els homes, mentre que a partir dels 65 anys afecta amb molta més freqüència les 
dones.

•  Relacions amb estranys, definides per «una dificultat important per relacionar-se amb 
persones desconegudes (per exemple quan es pregunta una adreça, en comprar alguna 
cosa)». Pateixen aquesta situació una mica més de 410.000 persones, amb una distribució 
per sexes molt semblant a la discapacitat anterior.

•  Relacions familiars, quan hom té «una dificultat important per formar una família i mantenir 
relacions familiars». Amb unes 354.000 persones afectades, és més habitual entre els 
homes fins als 64 anys i entre les dones a partir d’aquesta edat.
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La dificultat per relacionar-se amb els altres apareix en 280.000 persones en edat laboral 
(0,9%); els trastorns més habituals són els associats a les relacions sentimentals i familiars. 
crida l’atenció el fet que, en aquesta etapa de la vida, aquestes limitacions afecten prou més 
els homes (1,1%) que no pas les dones (0,7%), mentre que passa a l’inrevés a partir dels 65 
anys (homes, 3,2%; dones, 4,9%).

 1.2. Prevalença per trams d’edat i per sexes

L’edat és el factor que més determina la freqüència de discapacitats, ja 
que, com recull el gràfic 1.2, aquestes limitacions augmenten molt en les 
darreres etapes de la vida. L’EDAD-2008 permet de comparar la mitjana 
d’edat de la població general (les 271.000 persones enquestades en la pri-
mera fase), que aleshores era de 40,1 anys, amb la mitjana de les persones 
amb limitacions (23.000), que era de 64,9 anys (25 més). La proporció de 
persones amb almenys una discapacitat passa del 2% entre 0 i 15 anys al 
4,7% en el tram d’edat laboral (16-64 anys) i al 29,2% entre les persones de 
més de 65 anys. Per tant, gairebé dues terceres parts del col·lectiu (exacta-
ment el 57,9%, 2,2 milions de persones) se situen en l’edat de jubilació, i 
una proporció molt reduïda (el 3,6%, 139.000 persones), en la infantesa i 
l’adolescència. La resta, una mica més d’una tercera part (38,5%, 1,5 mi-
lions de persones) és població en edat laboral. 

Entre les persones grans, la prevalença de la taxa de discapacitat s’accelera 
amb l’edat: 14 punts entre 65 i 75 anys, i 28 punts entre 75 i 85. A partir 
dels 85 anys, el 58% experimenta alguna discapacitat. A l’extrem contrari, 
la progressió és inversa: els menors de 6 anys presenten una taxa de limita-
cions (2,2%) una mica més alta que en els tres trams d’edat següents, com 
recull el gràfic. Quant a les persones en edat laboral, la taxa s’incrementa 
a mesura que avança l’edat, sobretot a partir dels 45 anys. Aquesta distri-
bució de la prevalença de discapacitats segons l’edat és molt semblant a la 
que hi havia deu anys enrere, el 1999. 
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GrÀFIc 1.2 

Proporció de persones amb almenys una discapacitat, per trams 
d’edat (en percentatge de la població espanyola)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Per sexes, les dones amb discapacitat (2,3 milions) són moltes més que no 
els homes (1,5 milions), la qual cosa dóna lloc a unes taxes de prevalença 
sensiblement diferents: del 9,9% i el 6,8%, respectivament. Com podem 
observar al gràfic 1.3, la proporció per sexes de persones amb discapaci-
tats augmenta a mesura que passen els anys, com passa amb la població 
general, però amb ritmes diferents:

•  En l’etapa infantil, els homes es veuen afectats en una proporció molt 
més alta que no pas les dones (exactament, el 43% més fins als 5 anys, 
i el 74% més entre els 6 i els 15).

•  Aquesta prevalença masculina més gran es redueix de mica en mica 
fins als 44 anys, i la truita es gira en l’últim tram de la vida laboral, en 
què les dones presenten una taxa cada vegada més elevada que els 
homes (un 24% més entre els 45-54 anys i un 34% més entre els 55 i els 
64).

•  Finalment, aquesta tendència s’accentua a partir dels 65 anys, etapa 
final de la vida en la qual la prevalença de dones amb discapacitat (35 
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de cada 100) és netament superior a la dels homes (23 de cada 100). 
És a dir, les dones en edat de jubilació presenten una prevalença de 
discapacitats que supera la taxa masculina en un 43%. No obstant 
això, crida l’atenció el fet que en el tram superior, de persones de més 
de 85 anys, la taxa femenina (60%) s’acosti molt a la masculina (53%), 
cosa que sembla indicar que els homes arriben a l’edat de jubilació en 
més bon estat de salut que les dones, però, a partir d’aquest moment, 
experimenten un procés més accelerat de deteriorament. Això expli-
caria tant l’aproximació de les taxes de morbilitat com una mortalitat 
major (l’esperança de vida dels homes és de sis anys menys).

GrÀFIc 1.3 

Taxes de prevalença de dones i homes amb discapacitat  
per trams d’edat (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

 1.3. Les discapacitats es concentren a les llars pobres

Una altra circumstància que incideix directament en la freqüència de dis-
capacitats és el nivell de renda de les llars. Si prenem com a font l’enquesta 
del 2008 aplicada per l’INE a 96.000 llars (271.000 persones, amb discapa-
citats o sense), la taxa de prevalença de persones amb discapacitat entre 0 
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i 64 anys segons el nivell de renda varia des de l’1,7% a les llars amb més 
ingressos (per damunt de 5.000 euros/mes) a l’11,3% a les de capacitat in-
ferior (per sota de 500 euros/mes), amb una progressió constant per trams 
de renda (gràfic 1.4). Si la renda mitjana de les llars amb persones amb 
discapacitat menors de 65 anys era de 1.433 euros/mes,(4) en la mitjana ge-
neral de llars sense discapacitat era un 25% superior (1.784 euros/mes).

GrÀFIc 1.4 

Prevalença de persones de menys de 65 anys amb discapacitat, 
segons el nivell d’ingressos de la llar (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. qüestionari a les llars.

Com havíem constatat en l’enquesta anterior (1999) i en els estudis socio-
sanitaris en general,(5) la prevalença més elevada de discapacitats a les llars 
pobres és deguda a diversos factors entrellaçats: d’una banda, les famílies 
en situació precària solen presentar unes condicions de vida menys saluda-

(4)  Aquesta mitjana d’ingressos de les llars s’ha elaborat transformant cada interval plantejat en l’enquesta 
en el seu punt mitjà, de la manera següent: «menys de 500 euros» = 250; «de 500 a 900 euros» = 750; «de 
1.000 a 1.499 euros» = 1.250; «de 1.500 a 1.999 euros» = 1.750; «de 2.000 a 2.499 euros» = 2.250; «de 2.500 
a 2.999 euros» = 2.750; «de 3.000 a 4.999 euros» = 4.000; «de 5.000 a 6.999 euros» = 6.000; «de 7.000 a 
8.999 euros» = 8.000, i «més de 9.000 euros» = 12.000. La renda mitjana d’Espanya s’obté de la mostra total 
de 96.000 llars; la renda mitjana de les llars de persones amb discapacitat, de la submostra corresponent a 
aquest col·lectiu.
(5)  Vegeu, entre altres, Benach i Muntaner, 2010; Whitehead i Dahlgren, 2006, i Comissió sobre Determi-
nants Socials en la Salut, 2008.
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bles i més risc de contreure malalties o patir accidents; de l’altra, les possi-
bilitats de rehabilitació d’aquestes persones són menors, ja que tenen 
menys recursos econòmics.

Si examinem la taxa de prevalença per trams d’edat, observem que les di-
ferències en funció de la renda s’accentuen entre les persones en edat labo-
ral (16-64 anys), són molt menors entre els que es troben en edat de jubi-
lació (més de 65 anys) i intermèdies en la infantesa i adolescència (0-15 
anys). En conjunt, evidentment, la prevalença augmenta amb els trams 
d’edat, però les diferències segons el nivell de renda minven en arribar a 
l’edat de jubilació.

Així, mentre que les llars de persones amb més de 65 anys i ingressos de 
menys de 1.500 euros/mes tenen una prevalença de discapacitats un 12% 
més alta que els que perceben ingressos per damunt d’aquest llindar, a les 
llars d’infants i adolescents la prevalença és un 46% superior en el primer 
grup i, en les de persones en edat laboral, un 115% més elevada. L’explicació 
és força senzilla i convergent amb la pauta ja descrita de la població gene-
ral: mentre que en la vellesa el deteriorament de la salut afecta totes les 
classes socials, en la infantesa i en l’edat laboral les condicions insalubres 
de vida i de treball incideixen més sobre les classes baixes, que, a més a 
més, disposen de menys recursos per afrontar-les.

 1.4.  Despeses extraordinàries causades per la discapacitat  
i fonts principals d’ingressos. Noves prestacions de la Llei  
de dependència

Les dificultats econòmiques recollides a l’apartat anterior s’accentuen pre-
cisament a causa de les despeses extraordinàries d’atenció als parents amb 
discapacitat. Segons l’enquesta del 2008, aquestes despeses extraordinàries 
són presents en el 30,7% dels casos (un milió de llars), els més habituals 
dels quals són els sis que figuren al gràfic 1.5. Els «tractaments mèdics, 
terapèutics, habilitadors i rehabilitadors» són presents en tots els tipus de 
discapacitat, però sobretot entre les persones amb problemes de visió i de 
mobilitat. Els «fàrmacs» són el segon capítol de despeses, i destaquen una 
mica més en les discapacitats de visió i d’interaccions i relacions personals. 
Les «ajudes tècniques» s’adrecen principalment a les persones amb pro-
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blemes d’audició i de visió. Les despeses en «transport i desplaçaments» 
incideixen especialment en les limitacions de visió, mobilitat i vida domès-
tica. En cinquè lloc hi ha les despeses en «assistència personal» (persones 
cuidadores o acompanyants pagades), més presents a les cases on hi ha 
persones amb problemes d’aprenentatge, relacions personals i comunica-
ció. Finalment, les despeses en «adaptacions» dins la casa afecten princi-
palment discapacitats d’aprenentatge i autocura. 

GrÀFIc 1.5 

Proporció de llars amb diferents tipus de despeses causades  
per la discapacitat (totes les edats, en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Per afrontar els problemes econòmics i les despeses extraordinàries de les 
persones amb discapacitat, l’Administració pública disposa de polítiques 
específiques d’ajuda econòmica, entre les quals destaquen les pensions 
contributives i no contributives, aquestes darreres associades a la presen-
tació d’un certificat de «minusvalidesa». Segons els comptes de la Segure-
tat Social del 2008, l’import mitjà de les 906.000 pensions contributives 
d’incapacitat va ser de 801 euros/mes (14 pagues), i el de les 199.000 pen-
sions no contributives, de 324 euros. A més a més, 46.000 llars van rebre 
prestacions econòmiques de la Llei d’integració social del minusvàlid 
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(LISMI) en concepte d’ingressos mínims, ajuda a una tercera persona, 
mobilitat i transport, i farmàcia (vegeu l’apartat 6.7). Si ens limitem al 
col·lectiu en edat laboral (16-64 anys), aquestes ajudes van sumar el 2008 
un pressupost aproximat d’11.000 milions d’euros (620 euros/mes de mit-
jana per persona), xifra que representa una mica menys de la meitat del 
total d’ingressos percebuts per les llars corresponents.

Segons un estudi promogut per la Comissió Europea a partir de l’Enquesta 
de condicions de vida del 2004, els ingressos de les persones amb discapa-
citat en edat laboral de tots dos sexes a Espanya eren, abans de les ajudes, 
un 34% inferiors a la mitjana de la població i passaven a ser un 13% infe-
riors després de les ajudes; malgrat això, la proporció de persones del 
col·lectiu per sota del llindar de la pobresa (19,5%) era molt més alta que 
la de les persones sense limitacions (12,8%) (Applica et al., 2007: 183-185).

A partir del 2007 es van posar en marxa les prestacions del Sistema per a 
l’autonomia i l’atenció a la dependència (SAAD), finançades de manera 
compartida per l’Administració central, les comunitats autònomes i les 
persones beneficiàries. Entre el 2007 i el 2010, l’Estat va aportar-hi 5.390 
milions d’euros, una quantitat que supera en més del 60% la que s’havia 
previst inicialment, a causa, al seu torn, d’un nombre de sol·licitants molt 
més alt respecte a l’esperat. Tanmateix, els increments anuals del finança-
ment estatal el 2008 i el 2009 (+122% i +131%, respectivament), es van 
estancar el 2010 (–0,1%), en correspondència amb la reducció de la despe-
sa pública a partir d’aquest any. Les comunitats autònomes havien 
d’aportar-hi almenys una quantitat igual a la de l’Administració general 
de l’Estat en el seu territori, a la qual cosa s’afegeixen les aportacions o 
sistema de copagament de les persones beneficiàries, segons la seva capa-
citat econòmica personal, d’acord amb els criteris establerts pel Consell 
Territorial del SAAD el novembre del 2008.

El setembre del 2011 hi havia 733.000 persones beneficiàries del SAAD, 
que percebien 901.000 prestacions, de les quals el 52% econòmiques i el 
48% en serveis. D’aquests darrers, podem destacar-ne l’atenció residencial 
(121.000 persones), la teleassistència (118.000), l’ajuda a domicili (117.000) 
i els centres de dia/nit (55.000). Al seu torn, la majoria de les prestacions 
econòmiques correspon a la cura familiar proporcionada pels parents de 
la persona en situació de dependència (el 93,5%, dones). El criteri esta-
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blert per la Llei de dependència era donar prioritat als serveis professio-
nals sobre les prestacions econòmiques als parents cuidadors; no obstant 
això, d’acord amb un informe del SAAD del 2011, «del total dels serveis i 
prestacions, el 48,1% corresponen a cura en l’àmbit familiar. Són diversos 
els motius que expliquen la important presència de “prestacions de cura”: 
la tradició de cura en l’entorn familiar; la voluntat de les persones grans de 
viure a casa seva, ja que, segons l’Enquesta sobre les persones grans 2010 
de l’Imserso, és una cosa que trien el 87,3%; el fet de tenir un habitatge en 
propietat, o l’important pes de l’atenció en el medi rural. Aquests motius 
també expliquen la presència important de serveis al domicili, 240.316 en 
total, el 30% de totes les prestacions del sistema» (SAAD, 2011: 4).

Les prestacions del SAAD es reparteixen de manera molt desigual per 
comunitats autònomes (gràfic 1.6). Les taxes més elevades d’implantació 
es produeixen a les comunitats de Cantàbria, la Rioja, Andalusia, Castella 
i Lleó i el País Basc, i les més baixes a les Canàries, Comunitat Valenciana, 
Balears, Galícia i Madrid. Així mateix, és interessant comprovar que no-
més el 0,36% dels beneficiaris són estrangers, quan el seu pes general en la 
població total del país és de més del 13%.

Un dels problemes més greus a l’hora d’aplicar la Llei de dependència és 
el retard que hi ha entre la presentació de les sol·licituds i la resolució dels 
expedients i, sobretot, entre el reconeixement formal i la percepció efecti-
va dels serveis i prestacions. Així, el setembre del 2011, juntament amb les 
733.000 persones que rebien aquestes ajudes n’hi havia 100.000 més espe-
rant el dictamen i unes altres 307.000 en llista d’espera, un cop resolt 
l’expedient. Aquest problema ha saltat a l’opinió pública, fins al punt que 
el mateix Reial decret llei de 20 de maig de 2010 pel qual es van adoptar 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic va establir que 
el termini per resoldre les sol·licituds i rebre la prestació corresponent no 
podia anar més enllà de sis mesos. 
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GrÀFIc 1.6 

Proporció de persones beneficiàries de serveis o prestacions de 
dependència per comunitats autònomes (per 1.000 habitants)
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Font: elaboració pròpia a partir de SAAd (2011) i el Padró continu de població.

 1.5. Diferències segons les dimensions del municipi 

En la variable espacial, podem distingir l’hàbitat o grandària dels munici-
pis i les comunitats autònomes. En tots dos casos trobem diferències rela-
tivament significatives que sovint estan associades a altres variables ja as-
senyalades, sobretot l’edat i el nivell de renda de la població.

Als pobles amb menys de 10.000 habitants, la taxa de persones amb disca-
pacitats (10,5% de la població) és un 17% més alta que la mitjana estatal 
(8,9%), la qual cosa és deguda, sens dubte, a la major concentració de 
persones grans en aquest hàbitat. Això mateix es va constatar a l’enquesta 
aplicada el 1999, si bé en aquell moment la taxa de discapacitats als pobles 
era un 18,1% més elevada. A més a més de l’edat, però, pot influir-hi el 
nivell d’ingressos: als pobles la mitjana (1.667 euros el 2008) era un 12% 
inferior a la de les ciutats (1.891 euros). Tal com recull un informe mono-
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gràfic sobre discapacitat en el medi rural, on viu quasi la quarta part de la 
població a Espanya, els processos d’envelliment i masculinització d’aquests 
municipis expliquen la diversitat que observem per comunitats autòno-
mes, ja que la prevalença és més gran a Extremadura, Castella-la Manxa, 
Navarra i Castella i Lleó (Fundació CIREM, 2005).

Pel que fa a les ciutats, la prevalença minva a mesura que augmenta la 
grandària, llevat de quan passen dels 100.000 habitants: en aquest cas la 
taxa s’incrementa significativament, però sense arribar al nivell dels po-
bles petits (gràfic 1.7). Les diferents taxes de prevalença entre les ciutats de 
10.000 a 100.000 habitants s’expliquen de nou si tenim en compte les di-
ferències d’edat i renda de cada hàbitat: la mitjana d’edat es redueix a 
mesura que augmenta la grandària d’aquests municipis (38,8 anys als nu-
clis entre 10.000 i 20.000 habitants; 38,0 anys entre 20.000 i 50.000, i 37,4 
anys entre 50.000 i 100.000), mentre que la renda augmenta (1.817, 1.838 
i 1.950 euros, respectivament). La tendència s’inverteix pel que fa a l’edat 
als municipis de més de 100.000 habitants (mitjana de 40,6 anys), tot i que 
no per a la renda mitjana (1.962 euros per llar). 

Aquestes diferències en funció de l’hàbitat també es van constatar a 
l’enquesta del 1999 i, com aleshores, es pot plantejar una explicació com-
plementària de tipus mediambiental per al cas de les grans ciutats, sobre-
tot per a les metròpolis superpoblades de Madrid i Barcelona: la propen-
sió més gran a patir malalties, accidents i discapacitats a conseqüència 
d’una contaminació ambiental més alta i unes condicions de vida més es-
tressants i menys saludables contribuiria a explicar unes taxes de discapa-
citat més elevades. En particular, resulta molt expressiu el fet que les dues 
comunitats amb més proporció de persones que pateixen «deficiències de 
l’aparell respiratori» siguin Madrid i Catalunya, amb una taxa que supera 
en un 25% la mitjana espanyola.

La diferència de taxes entre pobles i ciutats es reprodueix amb diversos 
graus en tots els tipus de discapacitat. En el cas de les «interaccions i rela-
cions personals», però, aquesta diferència amb prou feines existeix, la qual 
cosa suggereix que la dificultat per relacionar-se amb altres persones su-
posa als pobles un problema més petit que no pas a les ciutats.
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GrÀFIc 1.7

Taxes de prevalença de persones amb discapacitat  
segons les dimensions del municipi (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

 1.6. Diferències per comunitats autònomes

El nombre de persones amb discapacitat varia força segons les comunitats 
autònomes: la taxa màxima és a Galícia (11,3%); la mínima, a la Rioja 
(6,2%). El mapa 1.1 recull les agrupacions principals segons la prevalença 
dels que presenten discapacitats. Si comparem les dades amb les del 1999, 
Galícia i Castella i Lleó es mantenen en el bloc de més prevalença, per da-
munt del 10%, i s’hi afegeixen Extremadura, Astúries i les ciutats autòno-
mes de Ceuta i Melilla, mentre que Andalusia i Múrcia deixen de formar 
part d’aquest grup. A l’altre extrem, la Rioja i Madrid es mantenen amb les 
taxes més baixes de discapacitat, i ara s’hi afegeixen Cantàbria, les Balears i 
les Canàries. La resta de comunitats es manté en posicions intermèdies, com 
deu anys enrere. 
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Per explicar aquestes diferències, podem recórrer de nou a dues variables: 
l’edat de la població i la renda mensual de les llars a cada comunitat autò-
noma. Totes dues circumstàncies expliquen bona part de les diferències, 
amb alguna excepció, com podem veure a la taula 1.1.

MAPA 1.1

Taxa de prevalença de persones amb discapacitats  
per comunitats autònomes

Més de 10%

De 9,1 a 10%

De 7,6 a 9%

Menys de 7,5%

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.
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tAuLA 1.1 

Taxa de persones amb alguna discapacitat per comunitats autònomes 
i comparació amb la mitjana d’edat i el nivell de renda a cada territori

TAXA DE 
DISCAPACITATS 

(%)

 DISTÀNCIA 
RESPECTE A 
LA MITJANA 

D’ESPANYA (%)

 MITJANA D’EDAT 
DE LA POBLACIÓ 

(ANYS)

 DISTÀNCIA 
RESPECTE A 
LA MITJANA 

D’ESPANYA (%)

 RENDA MITJANA 
DE LES LLARS  

(€/MES)

 DISTÀNCIA 
RESPECTE A 
LA MITJANA 

D’ESPANYA (%)

Andalusia 9,6 +6,8 38,2 –4,7 1.558 –16,4

Aragó 9,2 +2,4 42,3 +5,6 1.895 +1,7

Astúries 10,4 +15,6 44,7 +11,5 1.981 +6,4

Balears 7,1 –20,9 38,3 –4,4 2.071 +11,2

canàries 7,1 –20,5 37,7 –5,9 1.666 –10,6

cantàbria 7,0 –21,9 42,1 +5,0 1.779 –4,5

castella i Lleó 10,9 +21,1 43,7 +9,1 1.665 –10,6

castella-la Manxa 9,9 +10,3 40,1 +0,2 1.629 –12,6

catalunya 7,6 –15,2 40,2 +0,3 2.134 +14,6

com. Valenciana 9,9 +10,6 39,6 –1,2 1.783 –4,3

Extremadura 11,0 +22,5 40,6 +1,3 1.387 –25,5

Galícia 11,3 +25,9 43,5 +8,7 1.717 –7,8

La rioja 7,6 –15,4 39,1 –2,5 2.275 +22,1

Madrid 9,8 +9,3 37,1 –7,3 1.633 –12,4

Múrcia 7,4 –17,3 40,8 +1,7 2.299 +23,4

navarra 8,5 –5,8 42,5 +6,1 2.163 +16,1

País Basc 6,2 –31,3 41,2 +2,8 1.949 +4,6

ceuta i Melilla 11,3 +26,2 35,5 –11,4 1.826 –2,0

Espanya 9,0 0,0 40,1 0,0 1.863 0,0

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. Les dades de la mitjana d’edat i de la renda mitjana de les llars s’obtenen de l’enquesta de llars de 
l’EdAd-2008.

En general, les comunitats autònomes amb taxes més elevades de discapa-
citat són les més envellides i/o les més pobres. Llevat de Cantàbria, totes 
les comunitats amb una taxa d’edat per damunt de la mitjana i un nivell de 
renda per sota presenten una proporció de persones amb discapacitat per 
damunt de la mitjana (són Galícia, Extremadura, Castella i Lleó i Caste-
lla-la Manxa); en canvi, a l’extrem contrari, les dues comunitats amb una 
taxa d’edat per sota de la mitjana i un nivell de renda més alt (Madrid i 
Balears) presenten una prevalença de discapacitats per sota de la mitjana. 
La resta presenta diverses composicions d’edat i renda que permeten 
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d’explicar en bona part la seva taxa de discapacitat, tot i que amb algunes 
excepcions:

•  Andalusia presenta una mitjana d’edat una mica per sota de la mitja-
na espanyola, però el seu nivell de renda és el penúltim del rànquing 
–només per damunt d’Extremadura–, la qual cosa permet explicar 
una taxa de discapacitat un 7% superior a la mitjana estatal. Passa el 
mateix amb la Comunitat Valenciana i Múrcia, on el menor nivell de 
renda pesa més que la seva major joventut i dóna lloc a taxes de dis-
capacitat superiors a la mitjana d’Espanya. A les Canàries, en canvi, 
hi pesa més l’edat –un 6% més jove que la mitjana– que no pas el seu 
baix nivell de renda, cosa que dóna lloc a una taxa de discapacitat un 
21% inferior a la mitjana. Finalment, Ceuta i Melilla responen al ma-
teix patró (població més jove i nivell de renda més baix) i s’hi troba la 
taxa de discapacitat més alta d’Espanya, conjuntament amb Galícia.

•  Sis comunitats més presenten una mitjana d’edat per damunt de la 
mitjana (que justificaria més discapacitats) i un nivell de renda més 
elevat (menys discapacitats). Dues d’aquestes donen com a resultat 
una taxa de prevalença superior a la mitjana estatal, notable en el cas 
d’Astúries (+16%) i mínima en el d’Aragó (+2%); a les altres quatre 
–Catalunya, la Rioja, Navarra i el País Basc– les taxes de discapacitat 
són inferiors a la mitjana, sobretot a la Rioja, que presenta la taxa 
més baixa d’Espanya.

•  Cantàbria, amb una mitjana d’edat un 5% superior a la mitjana i un 
nivell de renda un 5% més baix, és l’única comunitat que no respon a 
la lògica que estem plantejant. Hauria de tenir una taxa de discapaci-
tats una mica més alta que la mitjana i, en canvi, la té un 16% inferior, 
de manera que hem de pensar que hi ha altres variables que incideixen 
positivament en la seva qualitat de salut.

 1.7. Menys discapacitats en la població immigrant

L’EDAD-2008 inclou informació sobre el país de naixement i la naciona-
litat de les 271.000 persones entrevistades a l’enquesta de llars. Més de 
25.000 eren immigrants, la qual cosa proporciona una informació consis-
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tent sobre aquest col·lectiu en relació amb la població autòctona. Així, la 
taxa de prevalença de persones immigrants amb discapacitat és quasi qua-
tre vegades més baixa que la de la població nativa (gràfic 1.8). Aquesta 
diferència s’explica principalment per la distribució per edats de tots dos 
conjunts de població, ja que el 17,7% de la població autòctona tenia més 
de 65 anys, mentre que entre la població immigrant aquest percentatge era 
només del 3,8%.(6) Dins el col·lectiu immigrant, recollim en el mateix gràfic 
les taxes de discapacitat dels països principals. 

GrÀFIc 1.8 

Taxes de prevalença de persones amb discapacitat  
segons el país de naixement (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Si comparem les taxes de discapacitat per trams d’edat, trobem algunes sor-
preses: en tots els trams d’edat la taxa és superior entre els natius, llevat del 
grup de 0 a 5 anys, edats en què les limitacions registrades de les persones 
nascudes fora són més grans (2,4%) que no entre les nascudes a Espanya 

(6)  Les persones nascudes fora d’Espanya eren més nombroses en el tram d’edat laboral (el 82,7% enfront 
del 66,4% de la població nativa) i entre els infants de 6 a 15 anys (10,6% enfront del 9,3%), i menys en la 
primera infància, fins a 5 anys (el 2,9% enfront del 6,6% de la població autòctona).
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(2,1%); d’altra banda, la diferència entre les taxes de discapacitat és molt 
més gran en el tram de població en edat laboral (5,2% els autòctons i només 
2,0% els forans) que no en el tram en edat de jubilació (30,4% els primers i 
24,2% els segons).

Al llarg de l’última dècada més del 75% del creixement demogràfic d’Espanya 
ha estat causat per la immigració, que presenta en la fase inicial un perfil 
majoritàriament juvenil. Això contribueix a reduir la prevalença mitjana de 
discapacitats, especialment a les comunitats autònomes amb més immi-
grants. D’altra banda, la menor taxa de discapacitat entre els forans en tots 
els grups d’edat –llevat dels menors de 6 anys– sembla indicar que hi hauria 
hagut una selecció espontània en els fluxos migratoris sobre la base de l’estat 
de salut, limitant la sortida dels que presentaven en origen situacions de més 
fragilitat.
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 II.  Deficiències orgàniques o funcionals: 
factors desencadenants 

Segons la metodologia aplicada a l’EDAD-2008, tota discapacitat té l’origen 
en una deficiència en un òrgan o funció. Tal com hem vist a la introducció, 
es tracta de l’esquema conceptual de la classificació de l’OMS del 1980, ja 
aplicat a les enquestes del 1986 i el 1999. No s’aprofiten les aportacions del 
nou sistema classificatori de l’OMS (CIF-2001), segons el qual hi ha una 
«interacció dinàmica» entre les discapacitats i les deficiències, com també 
entre totes dues i els factors contextuals (ambientals i personals). Es tracta 
d’un esquema més dinàmic i interactiu, que pretenia servir de guia a escala 
internacional, amb la qual cosa es pot perdre la comparativa internacional 
en la mesura que altres països es decideixin a aplicar la nova CIF. Així i tot, 
es manté un avantatge apreciable, en poder comparar els resultats del 2008 
amb els del 1999, ja que tots dos parteixen de qüestionaris molt semblants. 
Així, l’EDAD-2008 segueix fil per randa la classificació del 1999, llevat del 
capítol de «Deficiències mentals», que experimenta alguns canvis concep-
tuals (en lloc d’«endarreriment mental» parla de «deficiència intel·lectual») 
i passa de sis a vuit modalitats concretes (l’«endarreriment mental lleu i lí-
mit» es desdobla en «deficiència intel·lectual lleugera» i «intel·ligència lí-
mit», i les «demències» es desdoblen en «demències» i «malaltia mental»).

 2.1. Descripció de les deficiències (mentals, sensorials i físiques)

L’enquesta del 2008 distingeix 35 deficiències, agrupades en vuit capítols, 
i aquests darrers en tres grans grups (deficiències mentals, sensorials i 
físiques).(1) Cada deficiència pot provocar diverses limitacions o discapaci-

(1)  La nova CIF distingeix 103 funcions corporals, organitzades en vuit capítols, i 55 estructures corporals, 
organitzades també en vuit capítols.
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tats, cosa que explica que la mitjana d’aquestes per persona (8,1) sigui 
molt superior a la mitjana de deficiències (1,5). El gràfic 2.1 recull la taxa 
de prevalença per sexes dels vuit grans tipus de deficiència. Podem obser-
var-hi que en tots els casos, llevat de les de llenguatge, parla i veu, les dones 
presenten taxes més elevades que no pas els homes, i destaquen per la seva 
freqüència les deficiències osteoarticulars, en què la taxa femenina (4,6%) 
gairebé triplica la masculina (1,8%). 

GrÀFIc 2.1 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Tot seguit descrivim les deficiències principals i la seva freqüència per se-
xes, grups d’edat i altres característiques dels qui les pateixen. En un segon 
moment en desglossem les modalitats principals.
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1. Deficiències mentals

Aquesta categoria agrupa vuit modalitats de deficiència que afecten, en conjunt, una mica 
més de 700.000 persones (el 54% de les quals tenen més de 65 anys). El tret més destacat és 
que, de tots els tipus de deficiència, és el que desencadena més discapacitats, exactament 
10,4 per persona entre els homes i 12,5 entre les dones. Per comunitats autònomes, la seva 
presència destaca a les Balears i les canàries (un 30% per damunt de la mitjana estatal).

Les modalitats principals són: 

• La deficiència intel·lectual, que pot ser:

—  profunda i severa (amb un coeficient intel·lectual entre 0 i 34), en persones incapaces de 
valer-se en alimentació, excreció, higiene, vestit, i que necessiten ajuda constant d’una 
tercera persona perquè els assisteixi i protegeixi;

— moderada (coeficient de 35-49), que afecta els que poden aprendre habilitats socials 
i ocupacionals en tallers protegits, encara que no passin del 2n d’educació primària;

— lleugera (coeficient intel·lectual de 50-60), individus que poden adquirir habilitats 
pràctiques i acadèmiques fins al nivell de 6è de primària, amb la possibilitat d’un grau 
notable d’autonomia i capacitat de treball en centres especials d’ocupació o en feines 
ordinàries amb suport;

— intel·ligència límit (coeficient de 70-85), pròpia dels que tenen dificultats per adaptar-
se a les exigències de l’entorn i a ambients competitius, però són capaços d’adquirir 
una independència quasi total en la vida adulta, si bé amb suport intermitent (aquesta 
darrera modalitat no sol obtenir el certificat de minusvalidesa i en molts casos no dóna 
lloc a discapacitats, de manera que el nombre de casos registrat en l’enquesta és el més 
baix de les quatre descrites).

En l’edat laboral (16-64 anys) les deficiències intel·lectuals afecten una mica més de 100.000 
persones, de les quals 37.000 amb afectació profunda o severa; 43.000 moderada; 20.000 
lleugera, i 9.000 amb intel·ligència límit, valors semblants als registrats deu anys enrere.

•  Les demències suposen una pèrdua progressiva de les funcions cerebrals que afecten la 
memòria i, en graus diversos, el comportament, l’aprenentatge i la comunicació. n’hi ha 
de molts tipus, entre els quals destaquen la malaltia d’Alzheimer i les demències senils, 
que incideixen amb més freqüència sobre la gent gran. La taxa de prevalença d’aquesta 
deficiència en el conjunt de la població espanyola (0,7%: 320.000 persones) és la més 
elevada del grup de les mentals, i afecta molt més les dones (taxa de l’1%) que no pas 
els homes (0,4%); es concentra quasi exclusivament (97%) en persones de més de 65 
anys. Per comunitats autònomes, la seva freqüència és més gran, en termes relatius, a les 
Balears i Galícia. Menys de 10.000 subjectes en edat laboral presentaven discapacitats 
generades per quadres de demència, un nombre lleugerament superior al que es registrava 
el 1999.
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•  Les malalties mentals es refereixen a altres alteracions de la ment amb una durada de més 
de dos anys, que dificulten o impedeixen el desenvolupament de capacitats bàsiques en 
l’àrea familiar, social i laboral, i requereixen tractament especialitzat. S’hi inclouen l’esquizofrènia 
i altres trastorns esquizoides, les paranoies i altres trastorns afectius (maníacs, bipolars, 
depressió crònica, etc.). Afecten unes 145.000 persones i, a diferència de les demències, es 
concentren en la població en edat laboral (76%), amb una incidència semblant entre dones i 
homes. Pateixen malalties mentals 57.000 persones entre 16 i 44 anys i unes altres 52.000 
entre 45 i 64.(2) Per comunitats autònomes són més presents a les canàries i catalunya.

•  Altres trastorns mentals i del comportament, un calaix de sastre que inclou altres 
deficiències mentals molt diverses com ara els trastorns mentals orgànics, autisme, fòbies, 
obsessions, hipocondries, trastorns de l’ànim, d’ansietat, adaptatius, de personalitat, etc. 
Es van detectar 123.000 persones amb aquesta mena de trastorns, més homes que 
dones, i la meitat dels casos en edat laboral.

(2)

2. Deficiències sensorials

Les deficiències visuals, de l’oïda i del llenguatge, la parla i la veu s’agrupen tradicionalment 
sota l’epígraf de sensorials i afecten en conjunt més d’un milió i mig de persones. Les taxes 
de prevalença sobre el conjunt de la població són: de l’1,7% les visuals; de l’1,9% les de 
l’oïda, i del 0,2% les del llenguatge, parla i veu. Les de la vista i l’oïda afecten bastant 
més les dones, i les del llenguatge, els homes. Aquests tres tipus són els que produeixen 
menys discapacitats o limitacions per a la vida diària en els subjectes que en pateixen: les 
visuals desencadenen una mitjana de 2,5 discapacitats per persona; les de l’oïda, 1,6; i les 
del llenguatge, parla i veu, 2,4. En conjunt, les deficiències sensorials tenen més presència 
relativa a castella i Lleó i castella-la Manxa.

•  Les deficiències visuals parteixen dels òrgans de la visió i de les estructures i funcions 
associades. Inclouen dues modalitats: la ceguesa total, la incidència de la qual ja ha 
estat comentada en exposar la discapacitat corresponent, i la mala visió que presenta 
deficiències greus d’agudesa visual. Aquestes darreres són les més freqüents i afecten 
unes 750.000 persones, de les quals el 30% en edat laboral.

•  Les deficiències de l’oïda es refereixen a persones amb problemes funcionals i estructurals 
d’audició. Són les més freqüents entre les sensorials i afecten gairebé un milió de persones, 
de les quals més de dues terceres parts tenen més de 64 anys. Inclouen quatre modalitats:

 —  sordesa prelocutiva, prèvia a l’adquisició del llenguatge (inclou la sordmudesa la mudesa 
de la qual s’ha presentat a conseqüència d’una sordesa prelocutiva);

— sordesa postlocutiva, amb pèrdua total d’audició i que no es pot beneficiar de l’ús 
d’aparells auditius;

— mala audició, amb diferents nivells de pèrdua auditiva;

 

(2)  En l’enquesta del 1999 les malalties mentals quedaven incloses en l’epígraf més ampli d’«altres trastorns 
mentals», per la qual cosa no podem saber quina n’ha estat l’evolució des d’aleshores.
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—  trastorns de l’equilibri, a conseqüència de vertígens laberíntics, mareigs i defectes de 
locomoció per trastorns vestibulars.

d’aquests quatre tipus, el tercer (mala audició) concentra el 92% de les deficiències de 
l’oïda i afecta 335.000 persones en edat laboral. 

•  Les deficiències del llenguatge, la parla i la veu inclouen dues modalitats: la mudesa (no per 
sordesa) a conseqüència d’alguna lesió cerebral en els centres del llenguatge, trastorns 
mentals, certs casos d’autisme, etc.; i la parla dificultosa o incomprensible, com a efecte 
de múltiples traumes i lesions (afàsies, disfàsies, disàrtries, accidents vasculars que 
afecten els centres cerebrals del llenguatge, etc.). La mudesa és la deficiència que afecta 
menys persones a Espanya (tan sols 2.000, segons la darrera enquesta), mentre que la 
parla dificultosa la pateixen 84.000 persones, majoritàriament homes i una mica més d’una 
tercera part en edat laboral.

3. Deficiències físiques

Inclouen tres categories bàsiques: osteoarticulars, del sistema nerviós i viscerals. Són les 
més freqüents, ja que afecten més de dos milions de persones (dues terceres parts de les 
quals són dones). Les taxes de prevalença sobre el conjunt de la població són del 3,2% les 
osteoarticulars (12,7% entre els més grans de 64 anys); de l’1,3% les del sistema nerviós 
(3,4% entre les persones grans), i de l’1,1% les viscerals (5,3% en les persones grans). Les 
més invalidants són les deficiències del sistema nerviós, que provoquen una mitjana de 10,2 
discapacitats en cada subjecte que en pateix; afecten 56.000 persones en edat laboral. Les 
deficiències osteoarticulars provoquen 5,3 discapacitats per persona, i les viscerals, 3,7.

•  Les deficiències osteoarticulars es refereixen a alteracions mecàniques i motrius al cap, 
el coll i les extremitats, com també a l’absència d’aquestes darreres. Presenten quatre 
modalitats: 

— deficiències al cap, a causa de malformacions o defectes funcionals o estructurals 
als ossos i articulacions del cap i/o la cara, amb una incidència mínima (unes 6.000 
persones);

—  a la columna vertebral, a causa de malformacions congènites o adquirides, alteracions 
de les vèrtebres, artritis, etc., que afecten tres quarts de milió de persones, de les quals 
el 37% en edat laboral (278.000 subjectes, majoritàriament dones);

—  a les extremitats superiors, per anomalies congènites o adquirides de l’espatlla, braços i 
mans, que afecten una mica menys de mig milió de persones, de les quals tres quartes 
parts són dones i el 35% en edat laboral;

—  a les extremitats inferiors, a causa d’anomalies congènites o adquirides de la pelvis, 
cames, genolls, turmells i peus; incideixen en 640.000 persones, amb una taxa de 
prevalença molt més alta en les dones (2% de la població femenina) que no pas en 
els homes (0,8% de la població masculina) i una presència menor que les deficiències 
anteriors en l’edat laboral (25%: 160.000 persones).

Per comunitats autònomes, les deficiències osteoarticulars tenen una presència més gran, 
en termes relatius, a Múrcia i a Galícia.
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•  Les deficiències del sistema nerviós remeten a anormalitats greus de les estructures i/o 
funcions del sistema nerviós central o perifèric que afecten el sistema musculoesquelètic i 
les articulacions. Inclouen diverses modalitats: 

—  paràlisi d’una extremitat superior o inferior, amb pèrdua total o parcial de braços, mans, 
cames o peus (en tots dos casos afecten unes 30.000 persones, de les quals un terç 
en edat laboral); 

—  paraplegia o tetraplegia, amb pèrdua total de motilitat de dues o de totes quatre 
extremitats; en el primer cas afecten 26.000 persones (dues terceres parts en edat 
laboral) i, en el segon, 13.000 (la meitat en edat laboral); 

—  trastorns de coordinació de moviments i/o to muscular, que produeixen descoordinació 
de moviments, tics, alteracions de l’equilibri i altres malalties del sistema nerviós central 
(parkinson, esclerosi múltiple, epilèpsies, etc.); són les més freqüents, ja que afecten 
una mica més de 300.000 persones (0,7% de la població; 0,5% homes i 0,8% dones), 
de les quals gairebé la meitat en edat laboral. 

Per comunitats, les deficiències del sistema nerviós tenen una presència més destacada a 
la rioja i les canàries.

• Les deficiències viscerals inclouen sis modalitats: 

—  de l’aparell respiratori, amb anomalies greus en la funció respiratòria; afecten unes 70.000 
persones, la majoria homes més grans de 64 anys; 

—  de l’aparell cardiovascular, amb problemes o malformacions greus en les funcions 
cardíaques (que de vegades requereixen vàlvules artificials, marcapassos, etc.); afecten 
unes 170.000 persones, de les quals una quarta part en edat laboral; 

—  de l’aparell digestiu, amb problemes greus en les funcions o estructures dels diferents 
trams del tub digestiu i òrgans annexos (vesícula biliar, fetge i pàncrees); afecten 50.000 
persones i escaig, de les quals el 40% en edat laboral i una mica més dones que no pas 
homes;

—  de l’aparell genitourinari, que afecten els ronyons, veixiga, urèters i òrgans diferencials 
masculí i femení, incloent-hi els trastorns greus en les funcions reproductores, que en 
conjunt són les més freqüents de les viscerals, ja que afecten 220.000 persones (el 0,3% 
dels homes i el 0,3% de les dones), de les quals només una de cada cinc en edat laboral; 

—  del sistema endocrinometabòlic, amb trastorns a les glàndules endocrines o problemes 
congènits a les funcions de metabolisme; incideixen en una mica menys de 100.000 
persones, de les quals dues terceres parts són dones i quasi el 40% en edat laboral; 

—  del sistema hematopoètic i el sistema immunitari, per trastorns congènits o adquirits en 
les funcions corresponents; afecten una mica més de 25.000 persones, majoritàriament 
dones i més de la meitat en edat laboral. 

Per comunitats, les deficiències viscerals tenen una presència relativament més gran a les 
canàries i catalunya.
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4. Altres deficiències

Se situen aquí les deficiències de la pell, les deficiències múltiples i les no classificades en altres 
parts. En conjunt afecten 325.000 persones (el 0,7% de la població), majoritàriament dones 
(taxa de prevalença de l’1%, enfront del 0,4% dels homes). 

•   Les deficiències de la pell remeten a trastorns funcionals o estructurals de la pell i de les 
ungles, els cabells i glàndules annexes: afecten unes 5.000 persones, en una proporció 
semblant entre tots dos sexes.

•   Les deficiències múltiples afecten diversos òrgans o sistemes del cos, tant si són d’origen 
congènit com adquirit: incideixen en 290.000 persones, de les quals tres quartes parts són 
dones i més del 95% en edat de jubilació (taxa femenina del 4,6% a partir dels 65 anys, per 
una taxa masculina del 2,3% en aquest mateix tram d’edat).

 2.2. Edat d’inici de les deficiències

L’edat d’inici de les deficiències, si tenim en compte totes les persones amb 
discapacitat detectades el 2008, és sobretot l’etapa de jubilació (el 44% va 
iniciar la seva discapacitat a partir dels 65 anys), seguida de l’etapa labo-
ral-adulta (el 37,7% entre els 30 i els 64 anys), la infantesa-joventut (l’11% 
entre 1 i 30 anys) i, finalment, l’etapa perinatal (el 7% en el part o abans de 
complir un any de vida).

Entre les persones amb discapacitat de més de 75 anys, menys de l’1% 
arrossegava la seva deficiència des de l’edat perinatal (cosa que suggereix 
una mortalitat més gran dels que parteixen d’aquesta situació) i el 79% 
l’havien detectada després dels 64 anys; aquestes proporcions passen al 
2,4% i el 33,3% entre les persones de 65 a 74 anys.

Si ens limitem a les persones en edat laboral (16-64 anys), les deficiències 
que van donar lloc a situacions de discapacitat es van iniciar en el 15,7% 
dels casos en l’edat perinatal (en el part o durant el primer any de vida); en 
el 25,6%, en la infantesa-joventut (entre 1 i 29 anys), i en el 58,7%, en 
l’etapa laboral-adulta (30-64 anys). La comparació d’aquests resultats 
amb els del 1999, tal com recull el gràfic 2.2, indica que les deficiències 
d’origen perinatal s’han reduït més d’una quarta part en termes relatius, 
una dada que hem de valorar molt positivament, ja que indica un millor 
tractament dels trastorns i les malalties dels nadons en el primer any de 
vida. 
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GrÀFIc 2.2 

Edat d’aparició de les deficiències en les persones en edat laboral amb 
discapacitats (1999-2008, en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitats i deficiències, 1999, i de l’Enquesta sobre 
discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 2008.

 2.3.  Motius desencadenants de les deficiències: trastorns perinatals, 
accidents i malalties

Entre les causes externes de les deficiències distingim tres grans capítols: 
els trastorns perinatals (7% del total), els accidents (9%) i les malalties 
(60%). La resta és per altres causes (16%) o «no consten» (8%).(3) Entre els 
trastorns perinatals cal distingir els congènits (5,9%) i els relacionats amb 
el part (1,2%). Dels accidents destaquen els laborals (2,5%), els domèstics 
(1,9%) i els de trànsit (1,8%). Però la causa dominant són les malalties, 
entre les quals es distingeixen les comunes (57,1%) i les professionals 
(4,1%). Precisament, com veurem més endavant, el 80% de les persones 
amb discapacitat tenen alguna malaltia o trastorn de salut de caràcter 
crònic, una proporció molt més elevada que la mitjana de la població ge-
neral.

(3)  Aquests percentatges fan referència al total de deficiències registrades (4,3 milions), no al total de per-
sones afectades (3,8 milions).
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El gràfic 2.3 recull els motius o causes externes de cada deficiència. Podem 
observar-hi que en tots els tipus l’origen més freqüent són les malalties que 
es tenen al llarg de la vida, sobretot en el cas de les deficiències viscerals 
(arriben al 83%), les del sistema nerviós (76,5%) i les osteoarticulars 
(71,8%). Els trastorns perinatals són presents en una mesura més gran en 
les deficiències mentals (18% dels casos) i, a una distància notable, en les 
del llenguatge (9,9%) i les visuals (8,3%). Quant als accidents, apareixen 
amb més freqüència en les deficiències osteoarticulars (16,2%) i, a més 
distància, en les que afecten la visió (7,1%) i el sistema nerviós (6,9%).

GrÀFIc 2.3 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Segons una enquesta d’Eurostat duta a terme el 1996 en 14 països comu-
nitaris, Espanya era el país amb un increment més gran de la prevalença 
de discapacitats en funció de l’edat: passava de tenir una taxa tres vegades 
inferior a la mitjana comunitària entre els 16 i els 29 anys a situar-se per 
damunt de la mitjana a partir dels 60 anys, en una progressió contínua a 
mesura que avançaven els trams d’edat. Segons això, i tenint en compte 
que la majoria de les limitacions funcionals tenen l’origen pròxim en les 
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malalties i els accidents, caldria deduir que les condicions de vida i de tre-
ball a Espanya són més nocives per a la salut i provoquen més discapaci-
tats que a la resta de la Unió Europea (Eurostat, 2001). Sis anys més tard, 
el 2002, una altra enquesta europea també coordinada per Eurostat detec-
tava la mateixa tendència, però més atenuada: entre els 16 i els 24 anys la 
prevalença de persones amb discapacitat a Espanya era exactament la 
meitat que a la UE i passava a ser un 16% inferior entre els 55 i els 64 anys 
(Applica et al., 2007: 47).

Com hem assenyalat, l’elevada morbilitat de la població a Espanya es cor-
relaciona estretament amb el nivell de renda i la classe social de les famí-
lies, com ja es constatava els anys noranta del segle passat: «Al si de la 
unitat familiar el nivell de salut millora ràpidament a mesura que la pobla-
ció s’allunya de la pobresa i del baix nivell d’educació. [...] La situació so-
cioeconòmica d’una persona, la seva classe social, mesurada mitjançant la 
renda, l’educació, la professió o alguna combinació de les anteriors, crea 
més diferències en estat de salut –mortalitat i morbilitat– entre les perso-
nes dels països desenvolupats que no pas qualsevol altre factor de risc co-
negut» (López i Ortún, 1998: 100-104).

Quant als accidents, els més freqüents són els laborals, per damunt dels de 
trànsit (que han minvat significativament) i els domèstics. Des de 1995 fins 
a l’any 2000 els accidents de treball i les malalties professionals van anar 
registrant un increment continuat, que ha remès a partir d’aleshores. No 
obstant això, Espanya destaca en el context europeu per la seva sinistrali-
tat laboral més elevada, una circumstància que s’ha posat en relació amb 
«el creixement de les formes de contractació temporal a partir del 1985, la 
generalització dels contractes per obra, com també el creixement i 
l’allargament de la cadena de subcontractació» (Bilbao, 1997: 183).

 2.4.  Estat de salut de les persones amb discapacitat.  
Morbilitat més gran de les dones

Menys d’una tercera part de les persones amb discapacitat considera que el 
seu estat de salut és dolent (22,8%) o molt dolent (6,5%), i tan sols el 3,2% 
(120.000 persones) fan llit permanentment. Aquesta situació sol afectar 
persones amb discapacitats múltiples, que es concentren en els que pateixen 
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trastorns més invalidants (deficiències mentals, del sistema nerviós i del 
llenguatge, parla i veu). En aquests darrers casos, més del 8% ha de fer llit 
amb caràcter permanent.

Una mica menys de la meitat de les persones amb discapacitat afirmen que 
el seu estat de salut és ni bo ni dolent (44%), i la quarta part restant el con-
sidera bo (24,3%) o molt bo (2,1%). Podem comparar aquestes percepcions 
amb les que té la població general a Espanya a partir de l’Enquesta euro-
pea de salut a Espanya (gràfic 2.4). Les persones amb discapacitat tenen 
una percepció de la seva salut força més negativa que la de la població ge-
neral.

GrÀFIc 2.4 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. Per a la població general, Enquesta europea de salut a Espanya, 2009. 

A mesura que avança l’edat, empitjora l’estat de salut autopercebut i 
s’incrementa la mitjana de limitacions per persona. Així mateix, les dones 
presenten sempre un quadre més negatiu que no pas els homes. El gràfic 
2.5 recull l’autopercepció de l’estat de salut de les persones amb discapa-
citat en la infantesa i en l’edat laboral (6-64 anys). Tal com assenyalen 
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molts estudis (Miqueo et al., 2001; Valls et al., 2008), es confirma la major 
morbilitat autopercebuda de les dones (fins i tot abans d’arribar a una 
edat avançada).

GrÀFIc 2.5 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

 2.5. La majoria pateix alguna malaltia crònica

El 80% de les persones amb discapacitat tenen algun problema de salut 
crònic, una proporció molt superior a la de la població general d’Espanya, 
que se situa entorn del 50%. Per sexes, les dones amb discapacitat presen-
ten una taxa de malalties cròniques nou punts per damunt dels homes 
(gràfic 2.6). Si ens limitem a l’edat laboral, la taxa de malalties cròniques 
dels que pateixen discapacitat baixa al 74% (dones 79%, homes 69%), 
mentre que puja al 84% a partir dels 65 anys (dones 86%, homes 81%).

Els quadres d’artritis i artrosi afecten 1,7 milions de persones amb disca-
pacitat, la qual cosa representa el 46% del col·lectiu (29% entre els menors 
de 65 anys, 58% a partir d’aquesta edat). La segona malaltia crònica és la 
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depressió, que afecta prop d’un milió de persones, és a dir, la quarta part 
del conjunt, amb una incidència més gran, en aquest cas, abans dels 65 
anys (29%) que a edats més avançades (22%).

GrÀFIc 2.6 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. Per a la població general, Enquesta europea de salut d’Espanya, 2009.

Fins a 17 malalties cròniques afecten més de 100.000 persones, tal com 
recull el gràfic 2.7. La majoria incideixen més en dones que no en homes 
(major morbilitat femenina, el mateix que en la població general) i sovin-
tegen molt més a partir dels 65 anys. Entre les persones en edat laboral 
tenen una presència notable, a més de l’artrosi i la depressió, l’artritis reu-
matoide i la distròfia muscular. Tan sols quatre problemes de salut crònics 
–que afecten tots plegats més de 100.000 persones– tenen més pes en el 
grup de l’edat laboral que no pas entre persones d’edat superior: són el 
dany cerebral adquirit, la miopia magna, la lesió medul·lar i les malalties 
rares.

No és possible comparar l’evolució de les malalties cròniques entre el 1999 
i el 2008 a causa dels canvis introduïts en el sistema classificatori. En par-
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ticular, el 1999 no es consideraven la depressió i l’artrosi/artritis com a 
malalties cròniques, de manera que la taxa general de persones amb disca-
pacitat amb malalties cròniques només arribava al 43%.

GrÀFIc 2.7 

Malalties cròniques més freqüents de la població amb discapacitats,  
per grans trams d’edat (nombre de persones afectades)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.
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 III. Ajudes, prestacions i serveis

La severitat de la discapacitat fa referència al grau de dificultat per dur a 
terme les activitats de la vida diària. En aquest sentit, l’enquesta del 2008 
distingeix el grau de dificultat que tenen les persones amb discapacitat en 
dues situacions: quan no reben ajudes –tècniques o personals– i quan sí 
que en reben. D’aquesta manera, podem saber fins a quin punt les limita-
cions potencials són superades o no gràcies a aquestes ajudes. Les perso-
nes enquestades valoren també si les ajudes que reben són suficients o no, 
i, en cas que no en rebin, si en tenen necessitat. A més a més, les persones 
amb discapacitat i estat de salut força precari reben tractament sanitari 
amb més freqüència que la població general i recorren en una tercera part 
dels casos al certificat oficial de minusvalidesa a fi de poder accedir als 
recursos corresponents. 

 3.1. Grau de severitat abans i després de rebre les ajudes

Les ajudes poden ser de dos tipus: tècniques i d’assistència personal. En el 
primer cas, considerem ajuda tècnica qualsevol producte, instrument o equip 
usat per una persona amb discapacitat o destinat a ella que compensa o 
alleuja la seva discapacitat; al seu torn, una ajuda d’assistència personal és 
qualsevol suport directe ofert per una altra persona a algú amb discapacitat 
per tal que pugui fer les activitats quotidianes. Del total del col·lectiu amb 
limitacions funcionals, 7 de cada 10 (2,5 milions de persones o el 71,4%)(1)

reben algun tipus d’ajuda.
  

(1)  Per elaborar aquesta taxa i les següents s’han descomptat els casos (249.000) de les persones sobre les 
quals s’ignorava si havien rebut cap ajuda.
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Per sexes, les dones reben ajudes en una proporció més gran (75,4%) que no 
pas els homes (65,3%) i, per segments d’edat, les persones de més de 65 anys 
en reben en una proporció molt superior (80,2%) als que tenen entre 6 i 64 
anys (58,8%).

Respecte al conjunt de persones amb discapacitat que reben ajudes (2,5 mi-
lions), la més habitual és l’assistència personal (82,5%) i, en segon lloc, els 
suports tècnics (56,5%); el 39% rep tots dos tipus d’ajuda. Els suports tècnics 
són els únics possibles en les discapacitats de la vista(2) i l’oïda, i també en 
l’activitat de «conduir vehicles». En la resta de limitacions preval l’assistència 
o ajuda personal. Entorn d’un milió de persones reben ajuda en determina-
des activitats, com ara rentar-se i cuidar el propi cos, vestir-se i despullar-se, 
adquirir béns i serveis o fer les feines de casa; i entorn de mig milió en reben 
per desplaçar-se fora de casa, transportar i moure objectes o preparar el 
menjar.

El concepte de discapacitat aplicat en l’enquesta del 2008 representa tenir 
una limitació «important» per fer les activitats de la vida diària. Amb aquest 
criteri es recull una mitjana de 8,1 discapacitats per persona, és a dir, un 
total de 31 milions de discapacitats corresponents a 3,7 milions de subjectes. 
Sobre aquesta base, el qüestionari introdueix tres graus de dificultat per a 
cada limitació (moderada, greu i total), i distingeix dos supòsits: abans de 
rebre ajudes (tècniques o personals) i després de rebre’n, si s’escau. El gràfic 
3.1 recull l’evolució del grau de severitat de les discapacitats en tots dos su-
pòsits, i inclou un total de 29 milions de discapacitats (aquelles de les quals 
consta el grau de severitat).

En general, les ajudes representen un suport notable per reduir la gravetat 
de les discapacitats: les limitacions amb severitat total abans de rebre aju-
des, en les quals no es pot fer l’activitat corresponent, es redueixen en més 
d’una tercera part i passen del 41,7% al 28,6%, i les de severitat greu, del 
33,4% al 27,9%. En el pol contrari, una mica més de la desena part de les 
discapacitats (el 12%) ja no suposa cap dificultat, i les de severitat mode-
rada s’incrementen en una quarta part i passen del 25% al 31,5%.

(2)  Ja hem indicat que l’ús d’ulleres en els casos de mala visió –a diferència dels audiòfons, les cadires de 
rodes, etc.– constitueix una excepció en la definició de discapacitats de l’EDAD-2008: qui pot veure-hi amb 
normalitat gràcies a les lents no es considera persona amb discapacitat.
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GrÀFIc 3.1 

Grau de severitat de les discapacitats sense considerar les ajudes 
rebudes i després de rebre’n (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

El qüestionari recull el grau de severitat de les 44 discapacitats incloses en 
l’EDAD-2008 abans de rebre ajudes; no obstant això, només es pregunta 
sobre el grau de severitat després de rebre les eventuals ajudes en 31 disca-
pacitats, ja que en les altres 13 no es considera pertinent introduir la qües-
tió (per exemple, en les discapacitats de ceguesa o sordesa total, per a les 
quals no hi ha ajudes que resolguin la limitació). Doncs bé, si considerem 
exclusivament les discapacitats que han rebut ajudes i de l’evolució de les 
quals s’ha registrat la severitat (un total de 16.100 discapacitats), s’ha 
aconseguit la solució total de la severitat (sense dificultat) en una mica més 
de la cinquena part dels casos (el 21,7%), i les discapacitats totals o greus 
s’han aconseguit reduir gairebé a la meitat i passen del 79,1% al 45,6%.

Per tipus de discapacitat, la incidència positiva de les ajudes es deixa notar 
de manera extraordinària en el cas de «conduir vehicles»: gràcies a les 
ajudes tècniques, pràcticament desapareixen (es condueix sense dificultat) 
en el 65% dels casos. També es resolen en bona mesura els problemes 
d’audició (sentir sons forts i entendre la parla), que pràcticament desapa-
reixen en més del 40% dels casos gràcies als audiòfons, mentre que la seve-
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ritat total o greu es redueix en quasi quatre cinquenes parts i passa del 75% 
al 20%. La millora també és remarcable en les discapacitats d’autocura, 
especialment les relatives a complir les prescripcions mèdiques i evitar si-
tuacions de perill, però també les que afecten a cuidar les parts del cos, 
vestir-se i despullar-se, menjar i beure, i la higiene personal relacionada 
amb la menstruació. En tots aquests casos, gràcies a les ajudes personals, 
les accions corresponents es duen a terme sense dificultat en més del 20% 
dels casos i es redueixen de manera important els casos de severitat total o 
greu. Finalment, gràcies al suport d’altres persones, també millora signifi-
cativament la dificultat per «adquirir béns i serveis».

Fins aquí hem recollit el grau de severitat tot prenent com a referència 
totes les discapacitats registrades (8,1 per persona). Però també ens podem 
referir als subjectes afectats seguint el criteri del seu grau de discapacitat 
més gran i veient com ha evolucionat aquest grau després de rebre ajudes. 
Els resultats queden reflectits al gràfic 3.2, que distingeix la situació de la 
població amb discapacitats que no rep ajudes (una mica més d’un milió de 
persones) i la dels que sí que en reben (2,5 milions). Podem observar-hi 
que els qui no reben ajuda tenen en general un grau menor de severitat (el 
43,5%, severitat moderada, i un de cada cinc, severitat total); és a dir, rep 
més ajuda qui més en necessita. D’altra banda, els qui ja tenen ajudes  
–tècniques o personals– assoleixen una millora important precisament 
gràcies a això: la severitat total es redueix més de la meitat i en el 16,7% 
dels casos la severitat pràcticament desapareix (vegeu els percentatges del 
gràfic).

Les millores principals tenen lloc entre el qui només reben ajudes tècni-
ques, el grau de severitat dels quals es resol plenament en el 31,9% dels 
casos i es rebaixa del 78,4% al 31,8% en els casos de severitat total o greu. 
Els que només disposen d’assistència o ajuda personal aconsegueixen fer 
sense dificultat l’acció corresponent en el 21,3% dels casos, mentre que els 
de severitat total o greu passen del 88,2% al 50,2%. Els que disposen de 
tots dos tipus d’ajuda –tècnic i personal– per alleujar la seva discapacitat 
principal són els que de partida presenten un grau més gran de severitat (el 
96,8% total o greu), una proporció que baixa al 73,1% després de les aju-
des, mentre que tan sols el 5% aconsegueix dur a terme sense dificultat 
l’acció corresponent.
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GrÀFIc 3.2 

Efecte de les ajudes sobre les persones amb discapacitat,  
segons el grau més gran de severitat (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

 3.2.  Grau de cobertura de les prestacions lligades  
a la Llei de dependència

L’explotació estadística de l’EDAD-2008 duta a terme per l’INE seleccio-
na els 18 tipus de discapacitats(3) relacionades amb les activitats bàsiques 
de la vida diària (ABVD), ja que se suposa que estan estretament relacio-
nades amb les situacions de dependència que preveu la Llei de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependèn-
cia. El nombre de persones amb dificultat per fer les ABVD és de 2,8 mi-
lions, el 6,7% de la població total d’Espanya el 2008. Una mica més de la 

(3)  Es consideren activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) les següents: rentar-se; cura de les parts del 
cos; higiene personal relacionada amb la micció; higiene personal relacionada amb la defecació; higiene 
personal relacionada amb la menstruació; vestir-se i despullar-se; menjar i beure; cura de la pròpia salut: 
complir les prescripcions mèdiques; cura de la pròpia salut: evitar situacions de perill; adquisició de béns i 
serveis; preparar menjar; feines de casa; canviar les postures corporals bàsiques; mantenir la posició del cos; 
desplaçar-se dins la casa; desplaçar-se fora de casa; ús intencionat dels sentits (mirar, escoltar); fer tasques 
senzilles.
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meitat no poden fer l’activitat corresponent (severitat total, 52,3%); la 
quarta part presenta una dificultat greu (26,5%), i la cinquena part, mode-
rada (21,2%). Ara bé, mitjançant els diversos tipus d’ajuda, que el 2008 
rebia el 81,7% del col·lectiu, el grau de severitat de les limitacions es re-
baixava sensiblement i 338.900 persones arribaven a superar-les (INE, 
2009: 3).

Segons el Sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència (SAAD), 
les persones sol·licitants d’una prestació a causa de la seva situació de de-
pendència eren 725.000 en acabar el 2008, i arribaven a més de dos milions 
a mitjan 2011 (estadística històrica acumulada). D’aquestes, s’havien emès 
dictàmens relatius a 1,9 milions de casos i havien obtingut dret a prestació 
1.175.000. L’estadística vigent a mitjan 2011 inclou gairebé 1,5 milions de 
persones objecte de dictamen, amb els resultats següents:

•  el 30,1% va obtenir el grau III (gran dependència): la persona neces-
sita ajuda per a diverses ABVD i el suport indispensable i continu 
d’una altra persona;

•  el 30,6%, el grau II (dependència severa): la persona necessita ajuda 
per a diverses ABVD dues o tres vegades al dia, però no requereix el 
suport permanent d’una altra persona;

•  el 25%, el grau I (dependència moderada): la persona necessita ajuda 
per a ABVD almenys un cop al dia o té necessitats intermitents per a 
la seva autonomia personal, i

•  el 14% no va obtenir la qualificació mínima que estableix la llei.

De les persones beneficiàries, quatre de cada cinc tenen més de 65 anys, i 
més de la meitat del total, més de 80. Segons l’Administració pública, «les 
persones beneficiàries de les prestacions de dependència són majoritària-
ment dones (el 67%). Això es correspon amb la seva esperança de vida més 
alta. Però si fem una anàlisi per trams d’edat, hi ha més homes que no 
dones en tots els grups d’edat fins als 80 anys, quan la presència de les 
dones és molt important. De fet, el 63,8% de les dones beneficiàries té  
més de 80 anys; en canvi, entre els homes són menys de la meitat els més 
grans de 80 anys (40,8%)» (SAAD, 2011: 3).
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Si comparem el nombre de persones amb discapacitat en ABVD segons 
els tres graus de severitat considerats en l’EDAD-2008 i en l’estadística de 
dictàmens acollida a la Llei de dependència, podem comprovar que els 
casos dictaminats el 2011 queden força lluny dels detectats per l’Enquesta 
de discapacitats tres anys abans. En conjunt, els diagnòstics elaborats a 
partir de la llei haurien arribat a cobrir menys d’una tercera part (31,5%) 
de les persones amb severitat total (grau III) detectades per l’INE el 2008 
i dos terços de les detectades amb severitat greu (grau II) o moderada 
(grau I). Els criteris per determinar el grau de severitat de les limitacions 
són bastant semblants, encara que en el cas dels dictàmens oficials depen-
dents de la Llei de dependència aquests criteris siguin més objectius i pro-
bablement més exigents que en l’EDAD-2008, cosa que pot explicar la 
menor cobertura dels casos de severitat total o grau III.

GrÀFIc 3.3 

Cobertura de la Llei de dependència en relació amb les persones  
amb discapacitat en ABVD detectades en l’EDAD-2008 (totals i taxa  
de cobertura, en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008, i de l’estadística de dictàmens de sol·licitants de la Llei de dependència, setembre de 2011 (SAAd, 2011). 
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Per trams d’edat, el 63,3% de les persones amb discapacitat en les ABVD 
té més de 65 anys en l’EDAD-2008, mentre que arriba al 80% entre les 
beneficiàries de prestacions de dependència, la qual cosa fa suposar una 
demanda més gran d’aquesta mena d’ajudes per part de les persones grans. 
Si tenim en compte que una tercera part de la vida a partir dels 65 anys 
transcorre en situació de dependència (Azaña, 2009: 6) i que, segons les 
previsions de població de les Nacions Unides, Espanya pot arribar a ser el 
2050 el país més envellit del món (Chaterrji, 2007), sembla molt important 
assegurar els serveis i les prestacions bàsiques a aquest sector de la pobla-
ció. Quant a la distribució per sexes, prevalen les dones tant en l’enquesta 
del 2008 (65%) com entre els beneficiaris acollits a la Llei de dependència 
el 2011 (67%). 

 3.3.  Valoració de les ajudes rebudes i persones  
que no hi tenen accés 

Les ajudes tècniques i/o personals són determinants per explicar que la 
gravetat de totes les discapacitats diagnosticades en l’EDAD-2008 (vuit 
per persona) minvi en un 25%, en passar les valoracions de severitat greu 
o total de 21,8 a 16,3 milions, amb el resultat que pràcticament desaparei-
xen en 3,5 milions de casos diagnosticats (12% del total). Per això és im-
portant d’analitzar la cobertura de les ajudes i com són valorades pels qui 
les reben.

En primer lloc, no rep ni fa servir ajudes tècniques el 28,4% dels que diuen 
que en necessiten, cosa que implica que 554.000 persones es troben desate-
ses (de les quals 354.000 dones i 200.000 homes).(4) La proporció de perso-
nes que no reben o no fan servir aquestes ajudes tècniques, tot i necessitar-
les, és molt més alta en l’edat laboral (39%) que no pas a partir dels 65 anys 
(23%), i en tots els casos les dones es troben amb menys suports que els 
homes, de manera molt acusada abans dels 65 anys i en menor mesura 
després d’aquesta edat.

(4)  Un altre milió i mig de persones que no reben ajudes tècniques consideren que no en necessiten, en la 
majoria dels casos perquè el seu grau de discapacitat és moderat.
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En segon lloc, entre els que consideren que necessiten cura personal un 
10,3% no en disposa, la qual cosa afecta en nombres absoluts gairebé un 
quart de milió de persones. La manca de cura personal és més gran en 
l’edat laboral (13%) que no pas després de la jubilació (9%), i són les dones 
les que més troben a faltar el suport d’altres persones. Pel que fa a qui 
hauria de prestar aquesta cura, una mica més de la tercera part (el 41% 
dels homes amb discapacitat; el 36% de les dones) considera que haurien 
de ser exclusivament professionals sociosanitaris (públics o privats), i una 
altra proporció semblant (27% dels homes, 36% de les dones) que haurien 
de ser no professionals, normalment parents; el 30% restant creu que po-
drien ser tant els uns com els altres (cura formal o informal).

El gràfic 3.4 recull en nombres absoluts les xifres de persones amb disca-
pacitat de tots dos sexes que no reben les ajudes tècniques o personals que, 
al seu parer, necessiten.

GrÀFIc 3.4 

Homes i dones amb discapacitat que no reben ajudes tècniques  
o personals, tot i que afirmen necessitar-ne (totals)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.
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A la vista de la millora que representen les ajudes per als qui en reben, és 
fàcil deduir la importància que tindria ampliar-les –tant les tècniques com 
les humanes, les formals com les informals– per a aquells que en necessiten 
i ara no en reben. Així mateix, podem concloure la discriminació més gran 
sentida per les dones en la percepció de tots dos tipus d’ajuda.

El gràfic 3.5 presenta les diverses situacions de les persones amb discapa-
citat en relació amb les ajudes per compensar o alleujar les seves limita-
cions. El referent en aquesta ocasió és el total de persones amb discapaci-
tat (3,8 milions de persones), de les quals una mica més de la quarta part 
no rep cap mena d’ajuda.

GrÀFIc 3.5 

Situació de les persones amb discapacitat en relació amb les ajudes 
tècniques i personals (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Dels que reben ajudes personals, gairebé un terç (el 32,1%) les considera 
«insuficients». Aquesta queixa sovinteja més entre les dones (33,4%) que 
no entre els homes (29,5%). Per trams d’edat, les proporcions anteriors es 
mantenen constants.

Dels que reben ajudes tècniques, al seu torn, el 38,3% les considera «insu-
ficients». En l’edat laboral aquest grup de persones «insatisfetes» arriba al 
40%, amb una incidència molt semblant en tots dos sexes. A partir dels 65 
anys, la insatisfacció és una mica més alta entre les dones (38,7%) que en-
tre els homes (35,3%).
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 3.4.  Serveis sanitaris, de rehabilitació i serveis socials

Més de la meitat de les persones amb discapacitat havia utilitzat algun 
servei sanitari –públic o privat– durant les dues setmanes anteriors a 
l’enquesta. En particular, el 30,3% havia rebut cura mèdica o d’infermeria, 
i el 17,4% alguna prova diagnòstica. A més a més, el 29,1% havia rebut 
assistència sanitària en un centre hospitalari el darrer any. Aquestes taxes 
de freqüència són molt superiors a les de la població general i es correspo-
nen amb els majors problemes de salut del col·lectiu estudiat.

Presenten un interès especial els serveis especialitzats de rehabilitació, que 
en bona part dels casos s’orienten a millorar problemes concrets derivats 
de les discapacitats. Llevat del servei de podologia, els altres són utilitzats 
en una proporció molt més alta per les persones joves i en edat laboral que 
no pas per les més gran de 65 anys (gràfic 3.6). El més freqüent és el servei 
d’atenció psicològica i/o salut mental, al qual en les dues setmanes ante-
riors a l’enquesta  havien acudit 108.000 persones en edat laboral i unes 
altres 32.000 de més de 65 anys. El servei de rehabilitació següent per fre-
qüència d’ús va ser el medicofuncional (87.000 i 52.000 persones, respecti-
vament).

Altres serveis d’atenció, més social que no pas sanitària, com ara la teleas-
sistència, l’atenció domiciliària programada o l’ajuda a domicili, van ser 
molt més utilitzats per les persones grans amb discapacitat que no per al-
tres segments d’edat, especialment per les dones (gràfic 3.7).

La majoria de teràpies de rehabilitació i dels serveis d’atenció social van 
ser gratuïts per a l’usuari ja que eren a càrrec de l’Administració pública, 
sobretot entre els més grans de 64 anys. En l’edat laboral, però, els serveis 
de podologia van ser de pagament privat més de la meitat de vegades, com 
també una mica més de la tercera part de les teràpies de rehabilitació me-
dicofuncional, de llenguatge-logopèdia i ortoprotèsiques; els serveis pú-
blics van tenir més pes en l’atenció psicològica i de salut mental, que va ser 
gratuïta per al 79% de les persones amb discapacitat en edat laboral. La 
teleassistència i l’atenció domiciliària programada van ser majoritària-
ment ofertes pel sector públic, tot i que un de cada deu usuaris les va pagar 
privadament, i un de cada vint mitjançant alguna fórmula de pagament 
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mixt o copagament. Finalment, l’ajuda a domicili a persones amb disca-
pacitat en edat laboral va ser gratuïta en el 63% dels casos, de pagament 
directe en el 13%, i de pagament mixt en el 23%.

GrÀFIc 3.6 

Persones amb discapacitats que han rebut serveis de rehabilitació les 
dues últimes setmanes (en percentatge de majors i menors de 65 anys)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Un quart de milió de persones amb discapacitat, bàsicament dones, assen-
yalen que en algun moment han necessitat algun servei sanitari o social, 
però que no l’han rebut. Entre els múltiples motius que addueixen per ex-
plicar-ho, en destaquen la llista d’espera (31%), no tenir diners per pagar-
lo (21%), no disposar del servei que necessitaven en el seu entorn (15%) i 
no complir algun dels requisits exigits (9%). 
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GrÀFIc 3.7 

Homes i dones de més de 65 anys amb discapacitats que han utilitzat 
serveis d’atenció social les dues últimes setmanes (en percentatge)

0

1

2

3

4

5

6

7 Mujeres

Hombres

Ayuda a domicilioAtención domiciliaria programadaTeleasistencia

% DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MÉS DE 65 ANYS

SERVEIS UTILITZATS LES DUES ÚLTIMES SETMANES

Homes Dones

TELEASSISTÈNCIA ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
PROGRAMADA

 Hombres Mujeres
Teleasistencia 1,49 2,99
Atención domiciliaria programada 3,14 4,43
Ayuda a domicilio 2,67 4,15

0

4

3

2

1

7

6

5

AJUDA A DOMICILI

3.7

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

 3.5. El certificat de minusvalidesa

El sistema oficial establert a Espanya per definir que una persona té «minus-
validesa» data del 1984 i, en principi, pretenia acomodar-se al concepte cor-
responent elaborat per l’OMS el 1980. No obstant això, el barem que 
s’aplicava i que es continua aplicant per concedir el certificat es basa quasi 
exclusivament en la mesura objectiva de la presència i el grau de «deficièn-
cies» i no en un diagnòstic de les circumstàncies que entorpeixen o faciliten 
una inserció social sense discriminacions. A diferència del que passa amb 
altres sistemes classificatoris,(5) el certificat de minusvalidesa no es planteja 
com un punt de partida per deixar de ser-ho, sinó com el reconeixement 

(5)  Com hem exposat a la introducció, hi ha sistemes de classificació que tracten d’evitar l’efecte estigmatit-
zant de l’enfocament biomèdic de les «minusvalideses», alhora que posen més en relleu el seu caràcter social. 
Entre aquests hi ha l’anomenat Sistema 1992, de l’Associació Americana sobre l’Endarreriment Mental, que 
implica un procés de tres passos: descripció de les discapacitats, diagnòstic de les capacitats/limitacions, i 
planificació dels suports necessaris per superar o compensar la discapacitat.
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d’una situació irreversible de limitació que dóna lloc a diverses ajudes i pen-
sions –de vegades vitalícies– per compensar la suposada «incapacitat».

El 2009 la denominació oficial de «minusvalidesa» va ser substituïda per 
«certificat del grau de discapacitat», però mantenim l’antic nom per diferen-
ciar tots dos conceptes. El canvi obeeix a una disposició establerta a la Llei 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, de 2006, plantejada en els termes següents: «Les referències 
que en els textos normatius s’efectuen als minusvàlids i a les persones amb 
minusvalidesa s’han d’entendre que es realitzen a les persones amb discapaci-
tat. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les disposicions normati-
ves elaborades per les administracions públiques han d’utilitzar els termes 
persona amb discapacitat o persones amb discapacitat per denominar-les».

A partir del qüestionari de llars de l’Enquesta de discapacitat del 2008, dis-
posem d’una estimació aproximada de quantes persones a Espanya dispo-
saven del certificat de minusvalidesa (2 milions) i quantes tenien alguna dis-
capacitat (3,8 milions). Així mateix, sabem que més d’un terç dels que tenien 
el certificat no satisfeien els criteris definits a l’enquesta per ser identificats 
com a subjectes amb discapacitat, i dues terceres parts dels que registraven 
discapacitats no tenien certificat de minusvalidesa (gràfic 3.8). Aquesta si-
tuació difereix ben poc de la de deu anys enrere (1999), en relació amb la 
primera qüestió (una mica menys d’un terç dels que tenien certificat no te-
nien discapacitat) i més en la segona (el 79% dels que tenien discapacitat no 
tenien certificat, cosa que ara passa amb el 65%). Aquesta evolució implica 
que s’han incrementat notablement els casos de persones amb discapacitat 
que han obtingut el certificat de minusvalidesa.

Les persones amb discapacitat en edat laboral disposen del certificat en 
una proporció molt més alta que no els qui arriben a una situació de dis-
capacitat passats els 65 anys. Això explica que la taxa de minusvalideses en 
el primer cas sigui del 53%(6) i en el segon del 22%; així mateix, les dones 
recorren al certificat en una proporció menor (el 29% en totes les edats; el 
46% en edat laboral) que no els homes (44% i 60%, respectivament). En 
tots dos casos l’accés al certificat no és degut tant al fet que la discapacitat 

(6)  Ja hem assenyalat que les nostres dades sobre les persones amb certificat de minusvalidesa no proce-
deixen de registres oficials sinó de la resposta a la pregunta corresponent a l’EDAD-2008, la qual cosa pot 
explicar una menysvaloració d’aquest col·lectiu.
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sigui més o menys greu com a motius pragmàtics, com ara aconseguir els 
avantatges (laborals, fiscals, etc.) i els recursos (pensions i ajudes) associats 
al certificat de minusvalidesa (per a una relació completa de les ajudes i 
serveis especialitzats, en part gestionats a escala autonòmica, vegeu Coca, 
2009).

GrÀFIc 3.8 

Persones amb discapacitat i amb certificat de minusvalidesa  
a Espanya (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. qüestionari de llars.

Les persones amb deficiències mentals són les que, en un percentatge més 
alt, disposen del certificat de minusvalidesa (49%, 14 punts per damunt de 
la mitjana), mentre que les deficiències sensorials són les que els acumulen 
en un grau menor (29%, sis punts per sota de la mitjana). El bloc majorita-
ri de persones amb deficiències físiques recorre al certificat en una propor-
ció pròxima a la mitjana general (36%). Entre els que tenen deficiències 
sensorials, disposen del certificat en una proporció més alta (48%) les per-
sones amb problemes del llenguatge, parla i veu; en segon lloc, les que te-
nen problemes visuals (30%) i, en tercer lloc, les deficiències auditives 
(25%). Al seu torn, entre les deficiències físiques, tenen més proporció de 
certificats els qui pateixen trastorns del sistema nerviós (52%), i menys els 
afectats viscerals (32%) i osteoarticulars (31%). En tots els casos els homes 
accedeixen al certificat en una proporció clarament més elevada que no pas 
les dones.
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Per tipus de discapacitat, la taxa de persones amb certificat és més alta 
entre els que tenen problemes per entaular relacions personals-afectives 
(55%), comunicar-se (49%) i aprendre/aplicar coneixements o desenvolu-
par tasques (també 49%), i més baixa en les limitacions d’audició (25%) i 
visió (31%). En una posició intermèdia se situen els que presenten disca-
pacitats de mobilitat, autocura i vida domèstica (en tots tres casos, el 
37%). També en aquest cas les mitjanes són més elevades entre els homes 
que no entre les dones (entre 10 i 20 punts percentuals de diferència, se-
gons els casos). El gràfic 3.9 recull per trams d’edat les diferències en la 
taxa de persones amb discapacitat que disposen del certificat de minusva-
lidesa.

GrÀFIc 3.9 

Homes i dones amb discapacitat que tenen el certificat de 
minusvalidesa, per trams d’edat (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.
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IV.  La cura de les persones  
amb discapacitat

L’EDAD-2008 ens permet de saber quins són els trets principals de les 
persones que tenen cura dels subjectes amb discapacitat. El qüestionari 
aplicat introdueix preguntes generals sobre totes les persones que presten 
ajuda, sense distingir els trets propis de cada cas, mentre que el qüestiona-
ri específic a les persones cuidadores se centra en el cuidador o cuidadora 
principal (en aquest cas no es consideren les persones amb discapacitat 
que resideixen a institucions).

Com hem vist al capítol anterior, l’ajuda prestada per altres persones és 
clau per poder fer aquelles activitats que es veuen limitades per alguna 
discapacitat. Exactament 2,1 milions de persones reben ajuda d’aquesta 
mena, gairebé el 60% de les que experimenten limitacions. Tot seguit as-
senyalem algunes característiques de les persones que en tenen cura, ma-
joritàriament parents del sexe femení, que tracten de facilitar la vida a al-
tres subjectes, molt sovint a costa de la pròpia salut, la realització 
professional i el seu temps de lleure. En primer lloc oferim una visió gene-
ral de tots els cuidadors (entorn de tres milions) i després ens centrem en 
les cuidadores i cuidadors principals (dos milions).

 4.1. La cura des de dins i des de fora de casa

En dues terceres parts dels casos, són els parents més pròxims dins la pròpia 
llar els qui s’encarreguen de tenir cura de la persona amb discapacitat; po-
den ser la mare i el pare si es tracta de descendents, els cònjuges, o bé les filles 
i fills si les persones afectades tenen edat avançada. Complementàriament, 
també hi ajuden els germans, els avis i altres parents que viuen sota el mateix 
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sostre. Es tracta de la cura informal proporcionada per la mateixa família, a 
la qual hem d’afegir l’existència de 65.000 cuidadores i cuidadors en règim 
d’«internat» (el 75%, dones), que treballen i pernocten a la casa per fer-se 
càrrec de persones amb discapacitats. En aquest bloc els beneficiaris són 
1,27 milions, atesos per 1,57 milions de persones, segons que recull l’enquesta, 
ja que sovint són diverses les persones que proporcionen ajuda. Els parents 
pròxims representen en aquest cas el 96% del suport personal, i la resta és a 
càrrec d’empleades i empleats interns.

D’altra banda, hi ha els cuidadors no residents a la casa, que cobreixen una 
tercera part dels casos d’ajuda personal (652.000 beneficiaris, atesos per 
977.000 cuidadors registrats a l’enquesta). També en aquest cas la majoria 
són parents: filles, fills, germanes, joves, nétes, gendres, etc., en una progres-
sió en què el gènere sí que importa, ja que són dones les qui se’n fan càrrec 
de manera majoritària; en conjunt, els parents sumen 632.000 subjectes, el 
65% de l’ajuda procedent de cuidadors no residents a la casa de la persona 
amb discapacitat. En segon lloc, hi ha les empleades i empleats de la llar, els 
serveis socials públics, professionals sociosanitaris i altres proveïdors de 
cura remunerats; aquests grups sumen 310.000 persones (31% de la cura 
dels no residents), dels quals entorn del 90% són dones. I, en tercer lloc, 
apareixen els amics o veïns, 35.000 persones que representen el 4% de les 
persones cuidadores no residents a la llar.

La incidència mínima dels amics i veïns ha estat confirmada no fa gaire per 
una enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del març del 
2011, segons la qual només el 4,4% d’adults (el 4,9% de les dones i el 3,8% 
dels homes) havia fet alguna feina voluntària, sense remuneració, els darrers 
12 mesos per a persones amb discapacitat o dependència que no fossin de la 
seva família i, la majoria de vegades, per poc temps i poques hores (CIS, 
2011).

 4.2. Tipologia bàsica dels cuidadors

Els «cuidadors principals» van ser objecte d’una enquesta específica, a fi 
de recollir-ne informació més precisa, i això es va fer en tres quartes parts 
de les llars on les persones amb discapacitat rebien cura. Els resultats va-
rien considerablement respecte al que hem descrit fins ara, on incloíem 
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tots els cuidadors i no només el «principal». El gràfic 4.1 recull la tipologia 
bàsica de les cuidadores i cuidadors principals. Podem observar-hi que 
viuen majoritàriament a la llar de la persona atesa (78,5%) i que els su-
ports principals provenen de les filles, esposes, marits i mares, és a dir, els 
parents més pròxims. El pes global de l’ocupació externa remunerada, dels 
serveis socials i dels amics i veïns és de l’11% en el conjunt, una proporció 
que puja al 34% entre els cuidadors no residents a la llar de la persona 
atesa. 

GrÀFIc 4.1 

Relació dels cuidadors principals amb les persones amb discapacitat 
ateses (totals)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. qüestionari als cuidadors principals.

Tres quartes parts dels serveis principals de cura són facilitats per dones; 
aquesta proporció és molt més elevada entre els que no viuen amb la per-
sona beneficiària (90%) que no pas entre els que pernocten a la casa 
d’aquesta persona (73%). Dels cuidadors parents, el 72% són dones i el 
28% homes, diferència de sexe que és menor entre cònjuges (53% esposes) 
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i més gran entre descendents (80% filles), germans (84% germanes) i as-
cendents (90% mares).

Gairebé la meitat dels cuidadors tenen entre 45 i 64 anys, i el 81% d’aquest 
grup són dones. La quarta part té menys de 45 anys i les dones superen 
també lleugerament el 80%. Finalment, el 28% es troba en edat de jubila-
ció; la taxa d’homes cuidadors augmenta (38%), sens dubte pel pes que 
tenen en aquest tram d’edat els cuidadors cònjuges (gràfic 4.2).

GrÀFIc 4.2 

Sexe i edat de la persona cuidadora principal (total i percentatge  
de dones en cada segment d’edat)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. qüestionari als cuidadors principals.

Les persones cuidadores pertanyen a tres categories des del punt de vista 
de l’activitat: empleades, «mestresses de casa» i pensionistes, amb les ca-
racterístiques següents (gràfic 4.3):

•  Les empleades representen en conjunt el 32%, a les quals cal afegir un 
altre 8% de cercadores de feina, cosa que suposa una taxa d’atur del 
20% (quasi el doble que la mitjana de la població espanyola, que era 
de l’11,3% en el moment de l’enquesta).
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•  Les «dedicades a feines de casa» representen el 29% del total i són 
dones de manera aclaparadora (el 98,7%).

•  Són pensionistes el 28%, majoritàriament en el tram d’edat de més de 
65 anys. La majoria percep pensions contributives i són homes; en 
canvi, en el segment menor de pensions no contributives, set de cada 
vuit són dones, la qual cosa reflecteix de nou la discriminació femeni-
na en aquesta matèria.

GrÀFIc 4.3 

Relació amb l’activitat dels cuidadors principals  
(percentatge de cada sexe)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. qüestionari als cuidadors principals.

 4.3.  Problemes professionals i econòmics. Prestacions derivades de 
la Llei de dependència

Més de la meitat dels que presten ajuda de manera principal reconeixen 
tenir problemes professionals o econòmics derivats de les activitats de 
cura. El més habitual és que no es poden plantejar treballar fora de casa, 
circumstància que afecta el 46% dels que tenen problemes; a més a més, 
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quasi la quarta part (23%) ha hagut de deixar de treballar per fer-se càrrec 
de la persona amb discapacitat. El segon problema més freqüent és que 
han augmentat els problemes econòmics de la llar: això afecta el 40%. Al-
tres problemes són la repercussió en la vida professional (21%), els proble-
mes per complir els horaris laborals (19%) o el fet d’haver hagut de reduir 
la jornada laboral (16%). La intensitat d’aquests problemes difereix se-
gons la tipologia de les persones cuidadores:

•  Les mares cuidadores presenten la taxa de reconeixement de proble-
mes més alta (71%); remarquen el fet de no poder treballar fora de 
casa (proporció màxima: 57% de les mares amb problemes) i les difi-
cultats econòmiques (42%).

•  Els pares cuidadors se situen en la taxa general de problemes (54%); 
en termes relatius destaca el fet que per a una tercera part la vida 
professional se n’ha ressentit.

•  Els cònjuges cuidadors són els que reconeixen menys problemes, tot i 
que cal diferenciar entre els marits, sense problemes en el 70% dels 
casos, i les dones, sense problemes en el 52%. El problema més gran, 
en tots dos casos, són les cuites econòmiques; en segon lloc, els marits 
destaquen que han hagut de deixar de treballar, i les dones, que no es 
poden plantejar una feina fora de casa.

•  Les filles cuidadores presenten una taxa de problemes (64%) més ele-
vada que no pas els fills (50%); en el primer cas destaquen que no 
poden treballar fora de casa, i, en el segon, que han augmentat les 
dificultats econòmiques.

•  Les germanes i germans cuidadors presenten una taxa de problemes 
per sota de la mitjana; en el primer cas destaquen que no poden sortir 
a treballar, i, en el segon, l’increment dels problemes econòmics a la 
llar a causa de la discapacitat.

Durant els primers cinc anys en què ha estat vigent (2007-2011), la Llei de 
dependència ha pogut contribuir a alleujar els problemes econòmics deri-
vats de la cura en proporcionar una prestació econòmica a un sector cada 
vegada més ampli de parents cuidadors. El setembre del 2011, segons da-
des proporcionades per la Seguretat Social, hi havia 168.710 persones aco-
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llides al Conveni especial de cuidadors no professionals de persones en 
situació de dependència, una xifra que representa una cobertura encara 
molt limitada (9,5%) del col·lectiu (1,8 milions de persones cuidadores 
principals de la mateixa família). El 93% de les persones acollides al con-
veni són dones, amb un pes relatiu molt important de les persones d’edat 
avançada: el 22% més grans de 60 anys i un altre 34% entre els 51 i els 60 
(gent gran que té cura d’altra gent gran).

 4.4. Tasques més habituals i temps dedicat a la cura 

Les tasques més habituals de les persones cuidadores es relacionen amb la 
cura i la neteja personal (vestir-se/despullar-se, banyar-se/dutxar-se i ren-
tar-se/arreglar-se), seguides de diverses feines domèstiques (preparar el 
menjar, anar a comprar i altres feines de casa), les relatives al control mè-
dic (prendre la medicació, anar al metge) i a la mobilitat (pujar o baixar 
escales, sortir/desplaçar-se pel carrer, llevar-se/gitar-se).

El gràfic 4.4 recull el rànquing de les tasques principals i la seva freqüència 
per trams d’edat. Les persones amb discapacitat de més de 65 anys con-
centren el 72% de les ajudes, i les de 6 a 64, el 28%. Al seu torn, les perso-
nes més grans de 80 anys acaparen un 47% més d’atencions que no les de 
65 a 79. Només un dels serveis registrats –administrar els diners– té més 
pes entre les persones amb discapacitat de menys de 65 anys que entre les 
passen d’aquesta edat.

Les diverses activitats de cura es prolonguen durant més de vuit hores 
diàries en quasi la meitat dels casos; entre tres i vuit hores en la tercera 
part, i menys de tres hores al dia en la cinquena part. La mitjana horària 
de cura dispensada als homes amb discapacitat és més elevada (6,9 hores/
dia) que a les dones (6,6 hores/dia); l’atenció als homes supera les vuit 
hores diàries en el 52% dels casos, cosa que només passa en el 47% si es 
tracta de dones. De nou trobem aquí un indici de discriminació femenina: 
són les que més atenen i les menys ateses. 
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GrÀFIc 4.4 
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4.4
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. qüestionari als cuidadors principals.

 4.5. Problemes principals en la relació d’ajuda

El 43% de les persones que presten serveis de cura manifesten no tenir cap 
dificultat especial per fer aquesta tasca. El 57%, però, sí que identifica di-
ficultats, entre les quals destaca la manca de prou «força física». Ho assen-
yala gairebé el 70% dels qui experimenten dificultats. Hi ha dos problemes 
més que també són freqüents i hi estan relacionats: «tenir dubtes sobre 
quina seria la millor manera de fer-ho» (27%) i «la necessitat de tenir més 
formació especialitzada» (26%). A més a més, una quarta part dels qui 
experimenten dificultats creuen que la persona de la qual tenen cura «no 
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col·labora o es resisteix a ser ajudada». Això apunta un problema en la 
relació d’ajuda, sobre el qual tornarem més endavant.

Dels diversos tipus de persona cuidadora, els que experimenten menys 
problemes en la relació d’ajuda són les mares, germanes, pares, cònjuges i 
germans, és a dir, els parents de la mateixa generació o la precedent respec-
te a la persona atesa; plantegen més dificultats les filles i, en una mesura 
força més gran, els fills; però qui assenyala una alta taxa de problemes són 
els cuidadors i cuidadores que no són parents: professionals de serveis 
socials, empleats i amics o veïns. En aquests darrers casos, tres quartes 
parts experimenten dificultats en la relació d’ajuda (gràfic 4.5). Aquestes 
dades apunten a un nivell més baix de desajustos i conflictes quan les per-
sones que tenen cura són parents que no quan no ho són pas. El cas de les 
mares –les cuidadores que troben menys problemes– contrasta amb el dels 
professionals dels serveis socials –de l’Administració pública o d’ONG–, 
que són els qui més dificultats troben en la feina. Podem plantejar la hi-
pòtesi que la qualificació i les condicions laborals d’aquests professionals 
potser no es troben a l’altura de la feina que fan (queixes més freqüents de 
la seva manca de força física, de les resistències que presenta la persona 
atesa o de la seva manca de coneixements per fer la feina). També pot 
passar que les professionals dels serveis socials atenguin en una proporció 
més gran els casos més greus i, per tant, els que són susceptibles de generar 
més dificultats.

Ni l’EDAD-2008 ni l’enquesta als cuidadors principals contemplen els 
problemes de relació que hi pot haver entre la persona amb discapacitat i 
la que en té cura, habitualment una dona de la mateixa família. Un estudi 
de la Fundació CIREM arriba a la conclusió que de vegades els familiars 
frenen els desitjos d’emancipació de les persones amb discapacitat i els 
impedeixen tenir una vida independent: «Hem pogut comprovar en el dis-
curs de les famílies que de vegades prioritzen els seus interessos sobre els 
de la persona discapacitada, i deixen de banda la possibilitat de dialogar i 
reflexionar sobre els afers relacionats amb la possibilitat d’accedir a una 
vida independent, sobre els quals la família adopta decisions unilateral-
ment (per exemple, en qüestions relatives a mantenir relacions sexuals i 
afectives o sentimentals)» (Fundació CIREM, 2004: 187). D’acord amb 
aquesta anàlisi, seria preferible promoure la nova figura laboral de 
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l’«assistència personal», en la qual totes dues parts (la persona que atén i 
la persona atesa) deixarien d’estar lligades per vincles afectius i serien in-
dependents, en un cas des del dret que tenen de desenvolupar-se com a 
persones en igualtat amb els altres, i en l’altre des del seu dret de treballar 
professionalment en l’àrea de la cura (Lobato, 2005, i Arnau et al., 2007). 

GrÀFIc 4.5 

Persones cuidadores que troben dificultats especials en la relació 
d’ajuda (en percentatge)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sin dificultades

 Tiene dificultades en la relación de ayuda

Servicios sociales

Amigos y vecinos

Empleadas/os

Hijo

Hija

Hermana

Cónyuge o pareja

Padre

Hermano

Madre

Sense dificultatsTé dificultats en la relació d’ajuda 

  Tiene dificultades en la relación de ayuda Sin dificultades
Madre 29,8 70,2
Hermano 36,0 64,0
Padre 37,0 63,0
Cónyuge o pareja 39,7 60,3
Hermana 40,9 59,1
Hija 41,6 58,4
Hijo 51,3 48,7
Empleadas/os 69,0 31,0
Amigos y vecinos 69,4 30,6
Servicios sociales 75,6 24,4

0%

 
 

20% 40% 60% 80% 100%

MARE

GERMÀ

PARE

CÒNJUGE O PARELLA

GERMANA

FILLA

FILL

EMPLEATS

AMICS I VEÏNS

SERVEIS SOCIALS

4.5

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. qüestionari als cuidadors principals.

 4.6.  Problemes relacionats amb el temps lliure, la vida familiar  
i la salut

Tres quartes parts dels qui tenen cura d’algú altre tenen problemes pel que fa 
al temps de lleure i les relacions familiars. El més freqüent és que han hagut de 
reduir el temps lliure (85% dels qui reconeixen problemes), seguit de no poder 
anar de vacances (64%) i no tenir temps per freqüentar les amistats (56%). Tot 
seguit hi ha dos problemes paradoxals, ja que el fet de tenir cura d’una altra 
persona els impedeix tenir cura d’ells mateixos (42%) o de terceres persones 
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(27%). Finalment, apareixen els tres problemes menys freqüents, tots relacio-
nats amb afers pròpiament familiars: conflictes conjugals (9%), no haver pogut 
formar una família (4%) i no haver pogut tenir fills (3%).

Aquests tres blocs de problemes (lleure, descurança d’un mateix o d’altres i 
conflictes familiars) repercuteixen de manera diferenciada segons el sexe i les 
característiques de les persones cuidadores. El gràfic 4.6 recull el percentatge 
sobre el total acumulat de problemes que esmenten les persones de cada sexe. 
En general, els problemes de lleure i els conflictes familiars afecten una mica 
més els homes, mentre que les dones es ressenten més de no tenir temps per 
tenir cura d’elles mateixes o de terceres persones. Si atenem la tipologia dels 
cuidadors, el problema més freqüent en tots els casos és que han hagut de re-
duir el seu temps de lleure. En general, els problemes es distribueixen d’una 
manera força semblant, i només cal remarcar que les esposes i les filles es quei-
xen, més que no pas els esposos i els fills, de no poder tenir cura d’altres perso-
nes, o bé que tant els fills i filles com els germans i germanes es queixen més del 
fet de no poder formar una família.

GrÀFIc 4.6

Problemes relacionats amb el temps lliure i la vida familiar, per sexes 
(taxa de repartiment de problemes en cada sexe, en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. qüestionari als cuidadors principals.
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Dues terceres parts dels cuidadors reconeixen que han experimentat pro-
blemes de salut directament relacionats amb el fet de tenir cura d’algú al-
tre. El més freqüent és que es trobin cansats, una situació que afecta el 
78% dels qui tenen problemes; en segon lloc, el 53% indica que la seva sa-
lut s’ha malmès; en tercer lloc, el 47% experimenta depressions; en quart 
lloc, el 25% ha hagut de posar-se en tractament per poder tirar endavant; i 
el 15% pateix problemes diversos de salut.

Els parents en general experimenten problemes de salut en una proporció 
doble respecte als professionals (empleats o dels serveis socials), tal com 
recull el gràfic 4.7. D’altra banda, les mares, esposes, germanes i filles pa-
teixen problemes de salut en una proporció força més alta que no pas els 
pares, esposos, germans i fills. Exactament, el 75% de les cuidadores de la 
pròpia família té problemes de salut causats pel fet d’haver de tenir cura 
d’una altra persona, per un 59% en el cas dels homes.

GrÀFIc 4.7 

Cuidadores i cuidadors amb problemes de salut causats pel fet de tenir 
cura d’una altra persona (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. qüestionari als cuidadors principals.
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En síntesi, dels múltiples problemes que pot generar la relació d’ajuda, els 
qui menys es queixen de les tasques que han de fer són les cuidadores i 
cuidadors de la pròpia família; no obstant això, també són –sobretot les 
dones parentes– els qui se senten més afectats negativament en la seva vida 
personal (salut, feina, economia, relacions personals i familiars, temps 
lliure, etc.) a causa del fet d’haver de tenir cura d’algú altre, molt més que 
els cuidadors professionals (assistència personal externa). Podríem dir que 
les cuidadores parentes assumeixen la «càrrega» amb més esperit de sacri-
fici (es queixen menys de les tasques que han de fer que no pas els profes-
sionals), però, al seu torn, se senten més víctimes de la situació en reconèi-
xer –i exhibir– que la seva vida personal queda compromesa i molt 
condicionada a causa d’aquesta situació. 
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 V.  Perfil educatiu de les persones amb 
discapacitat

El nivell de formació de la població es configura principalment durant la 
infantesa i la joventut, i es completa després mitjançant estudis esporà-
dics, reglats o no, al llarg de la vida. D’altra banda, només una minoria del 
col·lectiu estudiat (el 14%) havia iniciat la seva discapacitat abans dels 15 
anys, per la qual cosa l’itinerari escolar inicial de la immensa majoria no 
va estar condicionat per motius de discapacitat. Partint d’aquestes cir-
cumstàncies, oferim primer una visió de conjunt del nivell d’estudis de les 
persones amb discapacitat en general i en distingim després dos grups: els 
que van iniciar el procés abans dels 16 anys (una mica més de mig milió de 
persones) i els que el van iniciar després d’aquesta edat. En segon lloc, 
abordem el nivell de formació de les persones amb discapacitat en edat 
laboral (16-64 anys). En tercer lloc, el tipus d’estudis que seguien en el 
moment que es feia l’enquesta les persones amb limitacions de més de 15 
anys (formació contínua, a la qual accedien unes 115.000 persones). Final-
ment, descriurem els itineraris escolars que seguien els infants amb disca-
pacitat entre 6 i 15 anys (una mica menys de 80.000 persones).

 5.1.  Nivell educatiu en general i segons l’edat d’inici  
de la discapacitat

En termes globals i en continuïtat amb el que passava deu anys enrere, el 
nivell d’estudis de les persones amb discapacitat és molt més baix que no 
pas el de la població general d’Espanya. Així, la proporció d’analfabetisme 
(10,9%) és quasi cinc vegades més alta que la mitjana general del país el 
2008 (2,4%), i els que no han completat els estudis primaris són quatre 
vegades més (el 34,2% enfront del 8,9%); a l’altre extrem, les persones amb 
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estudis universitaris són tres vegades menys (7,3%) que la mitjana espa-
nyola (22,8%). El factor edat pot esbiaixar molt les comparacions ante-
riors, ja que la proporció de persones amb discapacitat de més de 64 anys 
(el 57,4%) és molt superior a la de la població general (16,5%). Té més 
interès comparar els nivells educatius en el tram d’edat laboral, entre els 16 
i els 64 anys, cosa que farem en l’apartat següent.

La distribució general dels nivells educatius varia notablement per sexes: 
la taxa femenina d’analfabetisme entre les persones amb discapacitat és 
molt més alta (13,1%) que no pas la masculina (7,3%), i hi ha força més 
homes amb títol universitari (9%) que no pas dones (5,8%).

Segons l’origen de les discapacitats, els nivells més baixos de formació es 
donen entre els que presenten deficiències múltiples (el 59% no ha acabat 
els estudis primaris), mentals (56%) i del llenguatge, la parla i la veu (53%). 
En tots tres casos la taxa femenina supera sempre el 60%, mentre que la 
masculina se situa al voltant del 50%. En el pol oposat, els nivells més alts 
corresponen als que pateixen deficiències del sistema nerviós (9% amb es-
tudis superiors, amb equilibri de tots dos sexes) o de l’oïda, en aquest cas 
amb un diferencial important entre homes (10% amb títol superior) i do-
nes (5%).

L’escolarització de la població es produeix quasi exclusivament durant 
l’edat infantil i juvenil, per la qual cosa convé distingir entre el nivell 
d’estudis assolit pels qui ja tenien discapacitat en aquest tram d’edat (mig 
milió) i la resta (3 milions); aquests darrers, en principi, haurien de presen-
tar uns nivells mitjans d’estudis semblants als de la població general sense 
discapacitats. Tal com indicava l’estudi qualitatiu ja esmentat del Col·lectiu 
Ioé i CIMOP (1998: 233), «en els casos sobrevinguts (després dels 16 anys) 
ja s’ha produït la socialització familiar i educativa; a més a més, en molts 
casos també hi ha –abans de l’aparició de l’afecció– una trajectòria laboral 
més o menys consolidada, com també la formació d’una llar o família 
pròpia. D’aquesta manera, la discapacitat no “marca” la construcció de la 
identitat del subjecte, que ja s’havia configurat prèviament durant la in-
fantesa». El 58% dels casos de discapacitat congènita infantil es van ini-
ciar durant el part o el primer any de vida, i l’altre 42%, després de fer 
l’any i abans de fer-ne 16. Per tant, la majoria es va escolaritzar quan ja es 
trobava en una situació de discapacitat.
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El gràfic 5.1 recull el nivell d’estudis de tots dos grups (discapacitat congè-
nita infantil i sobrevinguda després dels 15 anys) i de la població general. 
Podem observar-hi que les persones amb discapacitat congènita o adqui-
rida en la infantesa registren una taxa doble d’analfabetisme, però, al ma-
teix temps, una taxa més elevada de titulacions secundàries i superiors que 
no pas els que van iniciar la seva discapacitat en la vida adulta. El primer 
cas s’explica tenint en compte la gravetat d’algunes discapacitats perina-
tals que afecten la capacitat mental; en els altres casos, però, la discapaci-
tat no ha estat un obstacle per assolir un nivell d’estudis que supera la 
mitjana de les persones amb discapacitat sobrevinguda després dels 15 
anys, si bé es troba lluny de la mitjana general de la població. Els casos de 
discapacitat perinatal i infantil estan menys influïts per la posició so-
cioeconòmica de la família que no els casos sobrevinguts durant la vida 
adulta, més lligats a malalties i accidents, amb una prevalença més alta a 
les classes baixes, que tenen menys estudis.

GrÀFIc 5.1 

Nivell d’estudis de les persones amb discapacitat segons el moment 
en què els va sobrevenir la limitació (abans o després dels 16 anys,  
en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008, per a les persones amb discapacitat de més de 6 anys; i de l’Enquesta de Població Activa per a la població 
general de més de 16 anys, mitjana anual del 2008.
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 5.2.  Nivell educatiu de les persones en edat laboral. La quarta part 
no ha acabat l’educació primària

El nivell d’estudis del col·lectiu amb discapacitats que es troba en edat labo-
ral (16-64 anys) continua sent molt més baix que el de la població general, 
si bé els resultats de tots dos grups han millorat notablement respecte a deu 
anys abans (taula 5.1). Les distàncies s’han escurçat sobretot en el tram 
d’estudis amb més qualificació: la proporció de persones amb títol superior, 
que el 1999 era tres vegades menor entre els qui tenien discapacitat que no 
entre la població general, ha passat a ser 2,2 vegades menor i, de la mateixa 
manera, la distància dels que havien acabat la segona etapa d’educació se-
cundària s’ha reduït més d’una tercera part. No obstant això, la desigualtat 
ha augmentat en el sector de població que no ha acabat l’educació pri-
mària, és a dir, que ha abandonat l’escola abans d’hora: de ser tres vegades 
més gran el 1999 ha passat a ser-ho cinc vegades més el 2008.

tAuLA 5.1

Nivell d’estudis de la població amb discapacitat en edat laboral i comparació 
amb la població general d’Espanya (1999 i 2008, en percentatge)

ANALFABETS
 PRIMÀRIA 

INCOMPLETA
 PRIMÀRIA 
COMPLETA

 SECUNDÀRIA 
1A ETAPA

 SECUNDÀRIA 
2A ETAPA*

 ESTUDIS 
SUPERIORS*  Total

Persones amb discapacitats (16-64 anys)

Homes 2008 6,5 16,0 31,5 16,7 17,7 11,6 (703.697)

dones 2008 6,9 19,2 31,1 15,8 14,9 12,1 (778.277)

total 2008 6,7 17,6 31,3 16,2 16,3 11,9 (1.481.974)

total 1999 10,8 24,1 37,0 13,7 9,2 5,2 (1.309.821)

diferència 
1999-2008 –37,8 –26,8 –15,4 18,3 76,7 128,4

Població general d’Espanya (16-64 anys)

Homes 2008 0,9 3,5 15,5 31,2 23,2 25,6 (15.582.000)

dones 2008 1,1 4,3 15,4 27,8 24,1 27,3 (15.211.500)

total 2008 1,0 3,9 15,5 29,5 23,6 26,4 (30.793.300)

total 1999 1,3 9,7 32,6 19,3 20,3 16,9 (28.981.922)

diferència 
1999-2008 –21,8 –59,8 –52,5 53,0 16,5 56,4

Font: Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 2008; Enquesta sobre 
discapacitats i deficiències, 1999, per a les persones amb discapacitat; i Enquesta de Població Activa, per a la 
població general (mitjanes anuals de 1999 i 2008).
nota: Secundària 2a etapa inclou el batxillerat i els cicles mitjans de formació professional; Estudis superiors inclou 
els ensenyaments tecnicoprofessionals de grau superior i els estudis universitaris. 
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Les diferències per sexes són menys rellevants i tant entre les persones amb 
discapacitat com en la població general les dones amb estudis superiors en 
edat laboral ja són més nombroses que no els homes. Crida l’atenció espe-
cialment l’increment de títols universitaris en el col·lectiu amb discapaci-
tats, la taxa dels quals ha augmentat més del doble que en la població ge-
neral (gràfic 5.2).

GrÀFIc 5.2 

Evolució de la taxa de persones amb discapacitat sense estudis 
primaris i amb títol universitari, en relació amb la població general 
(1999-2008, en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008, per a les persones amb discapacitat de més de 6 anys; i de l’Enquesta de Població Activa per a la població 
general de més de 16 anys, mitjana anual del 2008.

El nivell d’estudis de la població amb discapacitats en edat laboral  
(16-64 anys) varia bastant per comunitats autònomes. Hem elaborat un 
índex a partir del nivell d’estudis acabats mitjançant una escala de 0 a 10 
punts amb el criteri següent: analfabets, 0; primària incompleta, 2; pri-
mària completa, 4; secundària 1a etapa, 6; secundària 2a etapa, 8; i estudis 
superiors, 10 punts. D’aquesta manera, les comunitats amb un nivell més 
alts són Madrid (5,89 punts), el País Basc i Navarra (totes dues amb 5,82 
punts), Cantàbria (5,66 punts) i Aragó (5,38 punts). El País Basc i Cantà-
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bria són les que tenen una taxa més alta amb estudis universitaris (20% en 
tots dos casos), i Madrid la que té més persones amb la 2a etapa d’educació 
secundària (22%).

Els territoris on les persones amb discapacitat en edat laboral tenen un 
nivell d’estudis més baix són les Canàries (4,39 punts), Múrcia (4,45 
punts), Castella-la Manxa (4,49) i Extremadura (4,50).

El nivell d’estudis es correlaciona positivament amb la població dels mu-
nicipis. La nota mitjana de l’índex és més alta a les capitals de província i 
a les ciutats amb més de 100.000 habitants (5,46 punts); se situa en una 
mitjana de 4,80 punts a les ciutats entre 10.000 i 100.000 habitants, i baixa 
a 4,52 punts als municipis amb menys de 10.000. En especial, la proporció 
de persones amb títol universitari augmenta de manera lineal segons la 
mida de la població: 6,7% als pobles; 8,4% als municipis de 10.000 a 20.000 
habitants; 10,7% en el tram següent fins a 50.000; 12,2% en el següent fins 
a 100.000, i 15,5% a les capitals de província i municipis de més de 100.000 
habitants.

Però la correlació més estreta es produeix entre el nivell d’estudis acabats 
i el nivell d’ingressos de les llars on hi ha persones amb discapacitat en 
edat laboral. Les llars amb una renda mensual mitjana de menys de 1.500 
euros registren una mitjana de 4,39 punts, les de 1.500 a 2.500 euros, una 
de 5,65 punts, i les de més de 2.500 euros, 6,95 punts. El gràfic 5.3 recull la 
distribució dels diversos nivells d’estudis en funció del nivell de renda. 
Podem observar-hi que la proporció de persones amb títol universitari a 
les llars de més renda (36,6%) gairebé triplica la de les llars intermèdies 
(13,8%) i és sis vegades més alta que la de les llars amb menys renda (5,7%). 
A l’extrem contrari, les persones que no han acabat els estudis primaris, 
incloses les que no saben llegir i escriure, són tres vegades més nombroses 
a les llars amb menys ingressos (31,1%) que no pas a les llars amb rendes 
altes (10,9%), i dupliquen les de renda intermèdia (16,1%).
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GrÀFIc 5.3 

Nivell d’estudis de les persones amb discapacitat entre 16 i 64 anys per 
nivells de renda de les llars (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Finalment, també resulta expressiva la qualificació acadèmica més alta de 
la població immigrant amb discapacitats entre 16 i 64 anys en relació amb 
l’autòctona. Si la nota mitjana general és de 5,05 punts, la de les persones 
nascudes fora d’Espanya és de 6,32 punts. Per grups de països, la nota més 
alta la registren els procedents del Canadà i els Estats Units (6,96 punts), 
seguits dels oriünds d’Amèrica Llatina (6,94 punts) i Europa (6,43 punts). 
Per sota de la mitjana espanyola se situen els procedents d’Àsia (4,89
punts) i Àfrica (3,99 punts). Dels dos països llatinoamericans amb més 
immigració el 2008 (Equador i Colòmbia), cap persona entrevistada era 
analfabeta; en destaca Colòmbia pel nombre de titulats superiors (28,6%) 
i l’Equador pel de titulats en la segona etapa de secundària (45,8%). Quant 
als migrants de països europeus, la puntuació mitjana dels procedents de 
la UE-25 és una mica superior (6,08 punts) a la dels oriünds de Romania 
i Bulgària (5,67). 
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 5.3. Formació permanent: baixa taxa de seguiment dels cursos 

D’acord amb l’enquesta del 2008, les persones que seguien algun estudi, 
reglat o no, eren el 7,7% de la població amb discapacitat en edat laboral, 
tant homes com dones, la qual cosa en nombres absoluts equival a 115.000 
persones. Aquesta taxa és molt inferior a la de la població general a Es-
panya, que, segons l’Enquesta de Població Activa d’aquell any, arribava al 
19,5% (quasi el triple). El gràfic 5.4 recull aquestes diferències i distingeix 
la proporció d’estudis reglats i no reglats. 

GrÀFIc 5.4 

Persones adultes amb discapacitat que segueixen estudis reglats i no 
reglats, en relació amb la població general (2008, en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008, per a les persones amb discapacitat de 16 a 64 anys; i de l’Enquesta de Població Activa per a la població 
general de 16 a 55 anys, mitjana anual del 2008.

Els estudis no reglats són més freqüents entre les persones amb discapaci-
tat (59% dels que segueixen estudis) que no pas entre la població general 
(47%). Gairebé la meitat correspon a cursos de durada inferior a sis mesos, 
una mica més d’una tercera part duren més de sis mesos, i la cinquena part 
són cursos de formació professional ocupacional. La proporció d’homes i 
dones és semblant en tots els casos llevat dels cursos de formació profes-
sional, freqüentats més pels homes.
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Els estudis reglats més freqüents són els universitaris (15.000 persones 
amb discapacitat, que representen el 35% d’aquest conjunt), seguits de 
cicles de grau mitjà de formació professional (17%), educació secundària 
obligatòria (16%) i educació especial específica (13%). En tots els casos hi 
ha equilibri entre tots dos sexes, llevat dels cursos d’educació secundària 
obligatòria, més seguits per homes que no per dones.

Acudeixen en una proporció més gran a cursos de formació permanent els 
que tenen deficiències mentals (sobretot cursos no reglats) o del llenguat-
ge, parla i veu (principalment cursos reglats); i en menor proporció els que 
pateixen deficiències viscerals o trastorns múltiples. La resta se situa en les 
taxes mitjanes.

 5.4.  Escolarització dels infants amb discapacitat entre  
els 6 i els 15 anys

Segons l’enquesta del 2008, presentaven alguna discapacitat 78.000 in-
fants entre 6 i 15 anys, és a dir, l’1,8% de la població total en aquest tram 
d’edat (corresponent amb l’etapa establerta d’escolarització obligatòria). 
El repartiment per sexes s’inclinava més pels nois (51.000, 2,3% dels 
d’aquesta edat) que no pas per les noies (27.000, 1,3%). Tot seguit recollim 
algunes informacions relatives a l’escolarització d’aquestes persones.

El 97,2% de les persones amb discapacitat estava escolaritzat, és a dir, que 
el 2,8% (entorn de 2.000 infants) no anava a escola per diversos motius. La 
situació supera el 10% en els nois amb limitacions de visió (14%), en les 
noies amb problemes per fer les feines de casa (12%), en els nois amb defi-
ciències del sistema nerviós (14%) i en les noies amb problemes de llen-
guatge, parla i veu (22%). En tots els casos es tracta de nombres absoluts 
baixos, però que afecten una qüestió que pot ser vital per a la inserció en 
la vida adulta de les persones afectades.

La majoria dels alumnes amb discapacitats va a centres públics (70%) i 
privats concertats (27,9%). Només l’1,9% va a centres privats sense con-
cert. Per sexes, hi ha una lleugera prevalença de les noies als centres pú-
blics (73,4%) i dels nois als privats concertats (29,1%). Quant a la mitjana 
de l’alumnat al conjunt d’Espanya, que el 2008 acudia a centres de titula-
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ritat pública en el 67,3% dels casos, els nens i nenes amb discapacitat pre-
senten 2,7 punts més en aquest tipus de centres.

L’escolarització es produeix en tres modalitats bàsiques: centres ordinaris 
sense cap mena de suport especial (32%); centres ordinaris en règim 
d’integració o amb suport especial (46%), i centres o aules d’educació es-
pecial (19%). Els nois tenen una presència relativa més gran als centres 
ordinaris sense suport (37%; les noies el 24%), i les noies als centres ordi-
naris en règim d’integració (53%; els nois el 42%). L’assistència als centres 
d’educació especial és equivalent en tots dos sexes (un de cada cinc). El 
gràfic 5.5 recull aquestes diferències.

GrÀFIc 5.5 

Tipus d’escolarització dels nois i noies amb discapacitat  
entre 6 i 15 anys (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. 

A diferència d’altres països, la política espanyola d’educació promou la 
integració dels alumnes amb discapacitats en els centres ordinaris, amb els 
suports i adaptacions que calgui: «Sempre que sigui possible, l’alumnat 
amb necessitats educatives especials ha de ser escolaritzat en règim 
d’integració i, d’acord amb els principis de normalització i sectorialitza-
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ció, al centre educatiu que li pertoqui o el que tingui més a la vora del lloc 
on viu. L’escolarització en unitats o centres específics d’educació especial 
només es durà a terme quan les seves necessitats no quedin satisfetes al 
centre ordinari, i ha de durar únicament el temps que la disminució o dis-
capacitat en faci impossible la integració» (Consell Econòmic i Social, 
2004: 69).

Per tipus de discapacitat, els qui més recorren a centres o aules d’educació 
especial són els nens i nenes amb problemes per fer les feines de casa (37%), 
els que presenten dificultat per relacionar-se (34%) i els que tenen dificul-
tats de mobilitat (31%) i autocura (30%). En canvi, els que tenen discapa-
citats d’audició i visió van més sovint a centres ordinaris sense cap tipus 
personalitzat de suport (52% i 43%, respectivament). L’assistència a cen-
tres ordinaris en règim d’integració és més habitual entre els que presenten 
limitacions per a la comunicació i les relacions personals.

Per tipus de deficiència, la majoria dels que tenen trastorns osteoarticulars 
(69%) i més de la meitat de l’alumnat amb problemes de l’oïda i la vista es 
troben en centres ordinaris sense cap mena d’ajuda. En canvi, quasi la 
meitat dels que pateixen deficiències múltiples –que afecten diversos òr-
gans alhora– (42%) i la quarta part de les persones afectades per trastorns 
mentals i del sistema nerviós acudeixen a centres o aules d’educació espe-
cial.

L’absentisme escolar motivat per la discapacitat és elevat (més d’un mes 
sense anar a escola el curs anterior) en el 14,5% dels casos, i menys greu 
(entre una setmana i un mes) en el 23%. Els dos terços restants van faltar 
a classe menys d’una setmana al llarg de tot el curs. L’absentisme causat 
per la discapacitat va ser una mica més alt entre les noies (el 43% va faltar 
a classe més d’una setmana) que no pas entre els nois (35%).
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VI. Relació amb l’activitat econòmica

La inserció econòmica en la vida adulta de les persones amb discapacitat 
es produeix bàsicament mitjançant la participació en tres sistemes interre-
lacionats: el treball remunerat, el treball domèstic i les pensions. La majo-
ria de la població –amb discapacitats o sense– disposa d’alguna d’aquestes 
vies per aconseguir autonomia i reconeixement en el marc de la unitat fa-
miliar, tant si és per mitjà del treball (mercantil o domèstic) o per algun 
sistema de previsió de riscos (pensions contributives i no contributives).(1) 

Secundàriament, hi ha altres activitats o subsistemes d’inserció, com és 
ara l’estudi, més propi de la infància i la joventut i que es pot entendre com 
una etapa de preparació a la inserció laboral posterior; l’atur, que defineix 
una via negativa de relació amb l’activitat, caracteritzada per la «cerca de 
feina» i que de vegades dóna lloc a prestacions específiques; i, finalment, 
la «incapacitat permanent», que remet a les persones que no poden ocu-
par cap lloc de treball, però sí percebre una pensió. La incapacitat perma-
nent és una categoria també recollida a l’Enquesta de Població Activa 
(EPA), com una forma específica d’«inactivitat». L’EDAD-2008 inclou la 
categoria «fent treballs socials o activitats benèfiques sense remuneració», 
a la qual s’adscriu el 0,1% del col·lectiu en edat de treballar (unes 2.000 
persones), i «altres situacions», que inclou el 2,8% (en «altres», l’EPA re-
cull l’1,4%).

Si ens cenyim a l’edat laboral (16-64 anys el 2008), les formes bàsiques 
d’inserció econòmica de les persones amb discapacitat difereixen notable-

(1)  Una altra via d’inserció i reconeixement econòmic és la gestió de rendes patrimonials, ja siguin finance-
res o immobiliàries. No obstant això, aquest títol, que té gran importància en el terreny macroeconòmic, no 
s’inclou en les estadístiques d’activitat, potser perquè es concentra en molt poques mans.
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ment de les de la població general. Mentre que la feina remunerada és el 
sistema més freqüent en la vida adulta (66%, tretze punts més que el 1999), 
només hi accedeixen un 28% de les persones amb discapacitats (quatre 
punts més que el 1999) i, a més a més, amb una forta discriminació de se-
xes (33% d’homes, 24% de dones), malgrat que en aquest aspecte les di-
ferències s’han reduït bastant respecte a deu anys enrere (32% d’homes, 
16% de dones). La taxa d’atur, entesa com la proporció que significa el 
nombre de persones aturades sobre el conjunt de la població en edat labo-
ral, és lleugerament superior en la població amb discapacitats (7,2%) que 
en la població general (6,7%), però aquesta diferència és més del doble 
(20,3%/9,2%) si definim la taxa d’atur en relació amb les persones actives 
(ocupades+desocupades).

El sistema de pensions és considerat l’«activitat principal» pel 41% del 
col·lectiu (44% el 1999), mentre que la població sense discapacitats 
l’utilitza gairebé exclusivament a partir dels 65 anys (tret dels casos de 
prejubilació). 

En tercer lloc, el treball domèstic també té un pes notable com a activitat 
«principal» en la vida adulta, tant entre persones amb discapacitat com en 
la població general, tot i que es concentra gairebé exclusivament en les 
dones (una de cada quatre en el tram d’edat laboral). La pregunta de 
l’EDAD-2008 respecte a l’«activitat principal la setmana anterior» dona-
va preferència a les «pensions» sobre les «feines de casa», fet que proba-
blement va provocar un subregistre d’aquesta darrera categoria.

La proporció d’estudiants és tres vegades menor en el col·lectiu amb dis-
capacitats que en la població general, mentre que la taxa de persones amb 
«incapacitat permanent» és més del doble (gràfic 6.1).

Cal tenir present que les activitats descrites no són excloents, ja que una 
mateixa persona pot participar en més d’una. Per exemple, es pot cobrar 
una pensió i alhora estar treballant, o bé tenir una feina remunerada i 
encarregar-se igualment de les feines de casa, o bé estar estudiant i treba-
llant, etc. Tot i amb això, l’EDAD-2008 planteja la qüestió de l’«activitat 
econòmica principal la setmana passada», i això obliga els consultats a 
optar per l’una o per l’altra, d’acord amb un ordre en què en primer lloc 
figuren les dues formes canòniques d’activitat («treballant» i «a l’atur») i 
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després les d’inactivitat, per l’ordre següent: pensions («contributives de 
jubilació o incapacitat permanent» i «altres tipus de pensió»); estar «inca-
pacitat per treballar»; estar «estudiant»; «dedicat principalment a les fei-
nes de casa»; estar «realitzant treballs socials o activitats benèfiques sense 
remuneració»; i «una altra situació». A diferència de l’enquesta de disca-
pacitats de 1999, l’aplicada el 2008 no permet conèixer amb precisió les 
interferències i els encavallaments entre les diverses formes d’activitat, es-
pecialment els relacionats amb la feina domèstica (sobre la qual no es fan 
més preguntes) i les pensions (sobre les quals sí que se’n formulen, però el 
nombre de «no respostes» és molt elevat).

GrÀFIc 6.1

Relació amb l’activitat de les persones amb discapacitat en edat 
laboral i comparació amb la població general (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008, per a les persones amb discapacitat; i de l’Enquesta de Població Activa, mitjana del quart trimestre de 2007 
i del primer de 2008, per a la població general.

Abordem tot seguit diferents aspectes relacionats amb l’activitat econòmi-
ca, centrats en el col·lectiu en edat laboral (16-64 anys):
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•  Impacte que va tenir l’aparició o l’agreujament de la discapacitat. Per 
a més de la tercera part va representar una modificació del sistema 
d’inserció anterior. 

•  Situació laboral de les persones amb ocupació remunerada: accés a 
l’ocupació normalitzada i protegida, sectors, rams i ocupacions con-
cretes, condicions de treball, etc.

•  Atur: temps a l’atur, mètodes per trobar feina, causes de no trobar-ne, 
expectatives laborals, etc. Estimació de la taxa d’atur arran de la crisi 
econòmica dels darrers anys.

•  Feina domèstica: característiques d’aquestes persones (la majoria do-
nes), que s’encarreguen de les feines i atencions a casa.

•  Pensions: tipologia i característiques de les persones (majoria 
d’homes) que entenen que la seva relació principal amb l’activitat és 
ser pensionista.

6.1. Canvis d’activitat per l’aparició de la discapacitat

De les persones en edat de treballar i amb discapacitat (1,48 milions), més 
d’un terç (266.000 homes i 230.000 dones, que representen el 42% i el 32% 
de cada sexe) reconeixen que van haver de modificar la relació amb 
l’activitat o la feina quan la discapacitat se’ls va manifestar o agreujar. La 
proporció és molt més baixa entre els joves de 16 a 29 anys, amb una taxa 
de canvi d’activitat del 14% que s’incrementa en el tram d’edat de 30 a 44 
anys (34%) i, encara més, en el de 45 a 64 (41%). Aquesta progressió indica 
que l’impacte en l’activitat és més alt en els casos de discapacitat sobrevin-
guda en la vida adulta que no pas en els d’origen congènit o infantil (el pes 
del qual és més gran entre la joventut amb limitacions).

En la majoria de casos (85%), el canvi d’activitat va consistir a abandonar 
la feina remunerada que tenien per convertir-se en pensionistes (41%), ser 
declarats «incapacitats per treballar» (25%), anar a l’atur (13%) o dedicar-
se a les feines de casa (3%). A més a més d’aquests canvis d’activitat, una 
de cada vint persones amb discapacitat entre 16 i 65 anys es va veure obli-
gada a canviar d’ocupació o professió concreta, encara que va poder man-
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tenir l’ocupació remunerada i, per tant, el tipus d’activitat. Segons això, 
des del punt de vista de l’activitat principal, l’aparició o agreujament de la 
discapacitat ha tingut un impacte molt fort en una única direcció: abando-
nar el mercat de treball i passar a l’atur (65.000 persones) o adscriure’s a 
diverses categories d’«inactivitat»: incapacitats per treballar (123.000 sub-
jectes), pensionistes que perceben una pensió contributiva (180.000) o no 
contributiva (21.000) i «feines de casa» (15.000, gairebé tot dones) (gràfic 
6.2).

GrÀFIc 6.2

Canvis d’activitat de les persones en edat laboral en el moment de 
manifestar-se o agreujar-se la discapacitat (en percentatge)
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Del empleo a pensionista 201677 14,99
Del empleo a incapacidad para trabajar 123168 9,15
Del empleo a tareas del hogar 15062 1,12
Cambio a otra actividad (no empleo) 16294 1,21

6,2

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Els canvis d’activitat van afectar 430.000 persones; n’hi va haver 66.000 
més que es van veure obligades a canviar de feina a causa de la discapaci-
tat, situació que va afectar més els homes (45.000) que no pas les dones 
(21.000), pel fet que la taxa d’activitat masculina és més alta que la feme-
nina. Si ens fixem en les 10 ocupacions més freqüents abans de la discapa-
citat i després, a la llista només se’n mantenen dues (dependent de comerç 
i cambrer); les altres presenten una evolució que va d’ocupacions manuals 
en els sectors de la construcció, la indústria i els transports cap a oficis en 
el sector dels serveis (comerç, administració, neteja...).
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Ocupacions més freqüents de les persones que van canviar de feina

ABAnS dE dEcLArAr-SE LA dIScAPAcItAt: PErSonES

1. Paleta 3.795

2. dependent de comerç 3.083

3. cambrer 2.801

4. Mecànic i ajustador de maquinària 2.392

5. Peó de la construcció 2.294

6. conductor de camions 2.051

7. Ferrallista, guixaire, etc. 1.886

8. Indústria alimentària, begudes, tabac 1.723

9. cuiner 1.438

10. Mecànic electricitat/electrònica 1.325

dESPrÉS dE dEcLArAr-SE LA dIScAPAcItAt:

1. caixer, taquiller i assimilats 6.058

2. Vigilant i assimilats 4.070

3. dependent de comerç 3.825

4. Auxiliar administratiu sense tracte amb el públic 3.360

5. conserge, netejavidres i assimilats 3.065

6. Empleat, recepcionista, etc. 2.754

7. Personal de neteja 2.629

8. Venedor ambulant 1.503

9. Auxiliar administratiu amb tracte amb el públic 1.347

10. cambrer 1.263

Les limitacions de mobilitat són les que determinen més els canvis 
d’activitat o d’ocupació en el moment d’aparèixer o agreujar-se la discapa-
citat, en estreta correlació amb els dos tipus de deficiència que hi ha a 
l’origen d’aquests trastorns: els del sistema nerviós i els osteoarticulars. 
En canvi, l’impacte de les limitacions d’audició i comunicació és menor. 

A manera de recapitulació, poc més d’una tercera part de les persones en 
edat de treballar reconeixen haver hagut de canviar la seva relació amb 
l’activitat a causa de la discapacitat; aquest canvi es va traduir principal-
ment en l’abandó de l’ocupació remunerada prèvia. Això va afectar unes 
420.000 persones, gairebé el mateix nombre que les que continuaven treba-
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llant en el moment de l’enquesta (419.000). En resum, la discapacitat va 
provocar que la meitat dels qui tenien feina la deixessin. Tanmateix, les 
dues xifres anteriors només cobreixen una mica més de la meitat del nom-
bre de persones en edat laboral amb discapacitat que, com sabem, és d’1,48 
milions. Això vol dir que hi ha 640.000 persones més del mateix col·lectiu 
que no tenen feina. D’aquestes, per l’enquesta sabem que 225.000 no han 
tingut cap experiència laboral al llarg de la vida, mentre que les altres 
415.000 van deixar de treballar per diverses causes, no directament atri-
buïbles a l’aparició o l’agreujament de la discapacitat. 

De fet, l’enquesta del 2008 planteja una qüestió general a les persones 
sense feina, sobre quin va ser el motiu principal de deixar de treballar. Hi 
van respondre tant els qui ho atribuïen a la mateixa discapacitat com els 
qui indicaven altres causes (en total, una mica més de 800.000 persones). 
Com veiem al gràfic 6.3, el motiu més freqüent és «motius de salut», que 
pot tenir relació amb la discapacitat,(2) o no tenir-ne; i el segon, «jubilació 
anticipada per discapacitat» (el primer d’aquests motius és adduït igual-
ment per tots dos sexes, mentre que el segon el refereixen els homes amb 
una freqüència doble). Malgrat això, els altres motius no estan directa-
ment lligats a les discapacitats sinó a altres circumstàncies, com ara les 
càrregues familiars –que afecten més les dones– o la precarietat del mercat 
laboral, que expulsa de l’ocupació una part important de la mà d’obra 
masculina i femenina, amb discapacitat o sense: «voler-se dedicar exclusi-
vament a la família» o «no poder compatibilitzar la feina i les responsabi-
litats familiars» (15% dones, 1% homes), «quedar-se a l’atur en acabar el 
contracte» o «per acomiadament» (9%, en tots dos sexes), «per jubilació 
anticipada» (3%, majoria homes), «per pròpia voluntat» (2,5%, majoria 
dones) i «altres causes» (9%).

(2)  En la terminologia tradicional que utilitza l’EDAD-2008, els problemes crònics de salut són la causa 
principal de les deficiències que ocasionen discapacitats, però també hi ha molts problemes de salut de caràc-
ter passatger que no produeixen limitacions permanents.
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GrÀFIc 6.3

Motiu principal pel qual han deixat de treballar les persones amb 
discapacitat en edat laboral (totals)
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  Hombres  Mujeres
Otras razones 29,061 31,590
No podía compatibilizar trabajo y familia 2,674 13,609
Por propia voluntad 5,255 11,848
Prejubilación-jubilación anticipada forzosa 14,825 5,584
Por despido 10,520 9,971
Se quedó en desempleo al acabar el contrato 17,407 23,877
Querer dedicarse exclusivamente a su familia 0,261 42,040
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

 6.2. Accés a la feina remunerada

Les persones amb discapacitat que el 2008 tenien feina havien tingut co-
neixement de la seva ocupació per dues vies principals: els amics i fami-
liars o bé adreçant-se elles mateixes directament a les empreses. Totes dues 
expliquen més de la meitat dels casos, tant en homes com en dones. A 
molta distància vénen les institucions o associacions per a persones amb 
discapacitat, la connexió per part de les mateixes empreses, el Servei Pú-
blic d’Ocupació, serveis especialitzats d’inserció laboral, els portals 
d’ocupació d’internet i altres conductes. El gràfic 6.4 recull les variacions 
d’aquest quadre general en funció de l’edat de les persones amb discapaci-
tat: en l’etapa juvenil (16-29 anys) s’utilitza en més gran proporció la via 
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dels familiars i amics, les associacions del sector i els portals d’ocupació 
d’internet; en canvi, a partir dels 30 anys s’acudeix en major proporció a 
les empreses i al Servei Públic d’Ocupació.

GrÀFIc 6.4

Via d’accés a l’ocupació actual per trams d’edat (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Poc més de la desena part dels qui treballen (11,5%) ho fan mitjançant 
dues fórmules d’ocupació protegida: centres especials d’ocupació (25.000 
persones) o entitats sense ànim de lucre vinculades al sector de la discapa-
citat (31.000). En aquestes últimes s’inclouen centres ocupacionals i tam-
bé centres especials d’ocupació.(3) Els centres ocupacionals van sorgir per 
iniciativa privada i van ser regulats el 1982 per la Llei d’integració social 

(3)  Més de la meitat dels centres especials d’ocupació són gestionats per associacions del col·lectiu, cosa 
que dóna lloc a un encavallament de 15.000 ocupacions que encaixen en les dues fórmules plantejades en 
l’Enquesta d’ocupació protegida.
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del minusvàlid (LISMI) amb la finalitat d’assegurar els serveis de teràpia 
ocupacional i d’ajust personal i social dels minusvàlids que, per l’alt grau 
de minusvalidesa, temporal o permanent, no es poden integrar en una 
empresa (article 53 de la LISMI, de 1982, desenvolupat per un Reial de-
cret el 1985). D’altra banda, els centres especials d’ocupació van sorgir 
com un desdoblament dels centres ocupacionals amb la finalitat de pro-
porcionar una relació laboral més normalitzada als treballadors més efi-
cients. La LISMI també va regular aquests centres; actualment, les com-
petències de la seva gestió han estat transferides a les comunitats 
autònomes. 

La majoria de persones amb discapacitat s’ocupen en el mercat ordinari 
de treball, fet que no els impedeix d’haver pogut utilitzar alguna de les 
fórmules establertes per facilitar-los l’accés a l’ocupació, entre altres les 
següents:

•  «Quota de reserva». Establerta per la legislació espanyola, exigeix que 
el 2% de les plantilles de les empreses amb més de 50 empleats siguin 
persones amb certificat de «minusvalidesa». S’han acollit a aquesta 
mesura 26.000 persones, que eren el 7% de les ocupades el 2008 
(15.000 homes, 11.000 dones). D’aquest conjunt, n’hi ha més 
d’assignades pel sector públic de l’economia (14.200) que no pas pel 
privat (11.900), fet indicatiu que no hi ha prou control administratiu 
per exigir que les empreses privades compleixin la normativa. En re-
lació amb el 1999, la taxa de persones ocupades gràcies a la quota de 
reserva s’hauria incrementat notablement, ja que llavors només arri-
bava al 3,7%. Originalment, la LISMI preveia l’obligació de la quota 
de reserva per a totes les empreses amb més de 50 treballadors, però a 
la vista del flagrant incompliment, l’any 2000 s’establiren mesures al-
ternatives de caràcter excepcional que eludien de complir-la, com ara 
afavorir la contractació en centres especials d’ocupació o amb treba-
lladors autònoms amb discapacitat, o bé aportar donacions mone-
tàries orientades a fomentar la inserció laboral i la creació d’ocupació 
per a membres d’aquest col·lectiu.

•  Incentius a la contractació o bonificacions en les quotes de pagament 
a la seguretat social: han beneficiat unes 13.600 persones (el 3,7% de 
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les que el 2008 tenien feina). El repartiment ha estat equilibrat entre 
sexes i, en conjunt, més alt que deu anys abans, quan només va arri-
bar al 2,7% de les persones ocupades. 

•  Ocupacions amb suport, enclavaments laborals, etc.: únicament 
l’1,6% de les persones amb discapacitat que tenen feina (unes 6.000) 
reconeixen haver-se beneficiat d’aquests mecanismes d’ajuda. Dues 
terceres parts són homes i el terç restant dones; l’aplicació d’aquestes 
mesures és més freqüent entre joves (6%) que no pas entre els qui te-
nen de 30 a 64 anys (1,2%).

Si sumem els beneficiaris de totes les mesures, incloent-hi els centres ocu-
pacionals i els especials d’ocupació, podem concloure que han facilitat la 
inserció laboral de prop del 20% de les persones amb discapacitat ja ocu-
pades el 2008 (una mica més de 400.000), o un més modest 7% si la com-
paració s’estableix amb el conjunt de persones amb limitacions en edat 
laboral (1,38 milions).  

 6.3. Sectors i rams d’activitat. Situació professional

La distribució per sectors d’activitat de les persones amb discapacitats és 
bastant semblant a la de la resta de la població: una proporció equivalent 
en la indústria (16,8%, la mitjana espanyola és del 16,3%), taxes una mica 
més altes en l’agricultura (5,3% enfront del 4,2%) i en el sector dels serveis 
(70,3% enfront del 66,4%), a costa de la construcció, que perd 5,5 punts 
percentuals (7,6% enfront del 13,1%). 

La distribució per sexes s’até a patrons diferenciats, que, tanmateix, són 
equivalents entre la població amb discapacitats i la població general 
d’Espanya: els homes són més presents en la construcció i la indústria, i les 
dones, en els serveis; en l’agricultura els homes amb discapacitat (6,5%) 
prevalen sobre les dones (3,8%), al contrari del que s’esdevé en la població 
general (2,0% homes enfront de 2,8% dones). El gràfic 6.5 permet de com-
parar els sectors laborals en què s’ocupaven homes i dones amb discapaci-
tat en el moment de l’enquesta del 2008 amb la població ocupada a Espa-
nya segons l’Enquesta de Població Activa de la mateixa data. 
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GrÀFIc 6.5

Sector d’activitat de les persones ocupades amb discapacitats  
i comparació amb la població general d’Espanya (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008; i de l’Enquesta de Població Activa, 1t 2008, per a la població general.

Respecte a l’any 1999, les dones amb discapacitat han incrementat la 
presència relativa en el sector dels serveis (+3,5 punts percentuals) i en la 
construcció (+1,1 punts), a costa de l’agricultura (–3,1 punts) i la indústria 
(–1,4 punts). Quant als homes, se n’ha incrementat el pes sobretot en el 
sector dels serveis (+6 punts) i en menor mesura en la indústria (+1,6), 
s’ha reduït intensament en l’agricultura (–6,7 punts) i no tant en la cons-
trucció (–0,9 punts). 
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El sector dels serveis concentra l’ocupació màxima de persones amb dis-
capacitat: el 84% de dones i gairebé el 60% d’homes. Els rams principals 
d’activitat figuren a la taula 6.1. El més freqüent és el comerç (al detall i a 
l’engròs; s’hi inclou la reparació de vehicles de motor, etc.), encara que en 
aquest cas la taxa de freqüència és bastant més gran en la població gene-
ral, el mateix que s’esdevé en els rams de l’hoteleria, activitats financeres i 
les assegurances. Les persones amb discapacitat són més presents a les 
branques d’administració pública, sanitat i serveis socials, educació i acti-
vitats recreatives i culturals. En els altres rams, la taxa és equivalent en tots 
dos col·lectius. Quant a la distribució per sexes, la taxa d’homes amb dis-
capacitat és superior en el comerç, el transport i les activitats recreatives i 
culturals (s’hi inclouen les artístiques i esportives), mentre que la femenina 
preval en els altres sectors. Destaca especialment la pràctica exclusivitat 
femenina en la branca que té per eix l’ocupació domèstica (amb el «servei 
domèstic» com a activitat principal): el 7,4% de dones ocupades i només 
el 0,7% d’homes; en la població general d’Espanya la distribució per sexes 
en aquesta branca encara és més polaritzada: 8,2% dones i 0,4% homes. 
La presència femenina de les persones amb discapacitat en educació tripli-
ca la masculina, i la duplica àmpliament en sanitat i en serveis socials.

La situació professional no varia gaire si ens fixem en la població ocupada 
en el conjunt d’Espanya: la immensa majoria és assalariada (83,1%, pel 
82,4% de mitjana estatal), i dels qui treballen per compte propi, són menys 
els qui donen feina a altres persones (5,9%, per 5,6% de mitjana estatal) 
que els autònoms (9,2%, per 10,6% en el conjunt d’Espanya). Respecte a 
deu anys enrere, han augmentat en cinc punts percentuals les persones 
assalariades amb discapacitat, però el més remarcable és la taxa dels qui 
donen feina, ja que gairebé s’ha doblat i passa del 3,3% al 5,9%; en com-
pensació, minven les ocupacions autònomes (del 15,5% el 1999 al 9,2% el 
2008) i també els d’«ajudes familiars» (de l’1,5% al 0,6%).  
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tAuLA 6.1 

Rams principals d’activitat del sector serveis, per sexes  
(en percentatge)

PErSonES AMB dIScAPAcItAt

totS   HoMES  donESdoS SExES

PoBLAcIó  
GEnErAL

comerç 12,0 12,6 11,3 15,7

Administració pública 9,8 9,0 10,8 6,0

Serveis empresarials 9,1 8,7 9,6 9,3

Sanitat i serveis socials 8,3 5,2 12,3 5,8

Educació 7,3 3,8 11,8 5,7

Hoteleria 4,9 3,8 6,3 6,8

transport 4,5 5,1 3,7 4,7

Personal domèstic 3,7 0,7 7,4 3,7

Activitats recreatives i culturals 3,0 3,5 2,3 1,4

Altres serveis personals 2,8 2,4 3,4 2,1

Activitats financeres i 
d’assegurances 1,8 1,8 1,8 2,5

Altres rams del sector dels serveis 3,1 2,5 3,6 2,7

Taxa d’ocupació en serveis 70,3 59,2 84,3 66,4

nombre de llocs de treball (291.886) (137.454) (154.432) (13.445.000)

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008; i de l’Enquesta de Població Activa, 1t 2008, per a la població general.

D’acord amb el sexe, la situació professional presenta certes variacions 
significatives, tant entre persones amb discapacitat com en la població ge-
neral. Hi ha més dones assalariades i més homes empresaris. La diferència 
fonamental en relació amb la dècada anterior és l’increment d’ocupadors 
amb assalariats, com hem indicat. El gràfic 6.6 presenta la distribució de 
l’empresariat per sexes: la taxa masculina d’ocupadors dobla la femenina, 
però en tots dos casos és una mica més elevada entre persones amb disca-
pacitat. 
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GrÀFIc 6.6

Persones empresàries per sexes en el col·lectiu amb discapacitats  
i en el conjunt d’Espanya (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008; i de l’Enquesta de Població Activa, 1t 2008, per a la població general.

 6.4. Ocupacions principals

L’EDAD-2008 recull unes dues-centes ocupacions concretes que coinci-
deixen amb les de l’Enquesta de Població Activa. Això permet comparar-
les amb les de la població general. Aquestes ocupacions s’agrupen, al seu 
torn, en deu grans categories, que proporcionen una primera visió de con-
junt que després analitzarem detalladament.

A diferència del que vèiem en la distribució per sectors, rams o branques 
o situació professional, el repartiment d’ocupacions entre persones amb 
discapacitat i la població general varia substancialment. Les primeres són 
més presents en feines no qualificades i no tant en la direcció d’empreses i 
de l’administració pública o en les dues categories de tècnics i professio-
nals. Quant a les ocupacions intermèdies, tenen més presència relativa en 
les de tipus administratiu, en les d’operadors d’instal·lacions i maquinària 
i en l’agricultura; i menys en les ocupacions qualificades de la indústria, la 
construcció i la mineria, com també en el comerç, l’hoteleria i els serveis 
personals (gràfic 6.7).
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GrÀFIc 6.7

Principals categories d’ocupació de les persones amb discapacitats i 
comparació amb la població general d’Espanya (en percentatge) 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008; i de l’Enquesta de Població Activa, mitjana del 2008, per a la població general.

Les diferències per sexes també són importants en tots dos col·lectius, gai-
rebé sempre en la mateixa direcció: més dones tècniques i professionals en 
ocupacions administratives, comerç-hoteleria i ocupacions no qualifica-
des; més homes en direcció d’empreses i alts càrrecs de l’administració 
pública, i ocupacions qualificades en l’agricultura, la indústria i la cons-
trucció. L’única excepció a aquesta regla general és en la categoria de «tèc-
nics i professionals de suport», on els homes amb discapacitat són més 
nombrosos (3,8%) que les dones (2,7%), mentre que en la població general 
comprovem el contrari. Cada grup destaca per un dels deu tipus d’ocupació, 
en el qual es concentren al voltant de la quarta part dels efectius laborals:

•  El 24,7% de les dones de la població general treballen en serveis de 
restauració, el comerç i els serveis personals. La categoria següent és 
la de treballadores no qualificades (19,5%).
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•  El 25,9% de les dones amb discapacitats són treballadores no qualifi-
cades; tot seguit ve la categoria de serveis de restauració, comerç i 
serveis personals (20,9%). 

•  El 25,5% dels homes de la població general són treballadors de la in-
dústria, la construcció i la mineria; en segon lloc, hi ha els operadors 
d’instal·lacions i maquinària (13,8%).

•  El 20,8% dels homes amb discapacitats són operadors d’instal·lacions 
i maquinària; després vénen els treballadors no qualificats (19,9%).

Assenyalem ara les principals ocupacions concretes de les persones amb 
discapacitat en cadascuna de les deu categories descrites. Al·ludim també 
breument a les principals diferències en funció del sexe i l’edat.

Direcció d’empreses i de l’administració pública

Aquesta ocupació és a càrrec d’una de cada vint persones amb discapaci-
tat (en nombres absoluts: 15.000 homes i 9.000 dones). La proporció dels 
qui ocupen llocs directius s’incrementa a mesura que avancen els trams 
d’edat: 1,3% en la joventut (16-29 anys), 5% en edat intermèdia (30-44 
anys) i 7% en l’etapa laboral més avançada (45-64 anys). 

Per ocupacions, la majoria porten la gerència d’empreses de menys de 10 
assalariats; se’n destaquen les de comerç a la menuda (14%, majoria do-
nes), restauració (12%, majoria també dones), hoteleria (5%, equilibri de 
sexes), comerç a l’engròs (3%, majoria homes) i altres de diverses, sempre 
amb menys de 10 assalariats (19%, majoria d’homes).

El bloc següent correspon a la gerència d’establiments de comerç, restau-
rants i altres empreses sense assalariats (23%), on la taxa de participació 
femenina és més elevada (tret, novament, dels comerços a l’engròs, en què 
dominen els homes).

Un petit sector treballen en la direcció general o presidència executiva 
d’empreses grans (7%) o dirigeixen àrees o departaments especialitzats 
(8%). En tots dos casos la taxa masculina dobla la femenina, símptoma 
ben clar de la discriminació de sexes en els llocs de poder de les empreses.
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Finalment, un sector encara més petit forma part del personal directiu de 
l’administració central o autonòmica (4%, majoria de dones) i dels go-
verns locals (2%, majoria d’homes). 

Tècnics i professionals, científics i intel·lectuals

Aquesta categoria aplega una mica més de la desena part de les persones 
ocupades amb discapacitat (25.000 dones i 18.500 homes). En conjunt són 
el 8% de la joventut ocupada amb discapacitat, l’11% en edats intermèdies 
i el 10% a partir de 45 anys. 

El bloc principal d’aquesta categoria el forma el professorat, ja sigui 
d’ensenyament secundari (15%, amb equilibri de sexes), primària i infantil 
(12%, gairebé totalment ocupat per dones) i universitat (4%, equilibri de 
sexes). 

En segon lloc, tenim les diverses especialitats de la sanitat: medicina i 
odontologia (8%, majoria homes), infermeria (7%, majoria dones) i altres 
amb taxes inferiors al 2% (farmacèutics, veterinaris, etc.).

Vénen a continuació els professionals superiors de les administracions pú-
bliques: (9%), informàtics (5%), enginyers (4%), un grup heterogeni de so-
ciòlegs, historiadors, filòsofs, filòlegs, psicòlegs i assimilats (3,4%), advo-
cats i fiscals (3,1%), professionals en organització i administració 
d’empreses (3,1%), economistes (2,7%), etc.  

Tècnics i professionals de suport

Són el 3,3% del total de les ocupacions (9.000 dones i 5.000 homes), presents 
amb un pes semblant en tots tres trams d’edat. Inclouen professionals de 
nivell mitjà, entre els quals es destaquen els tècnics en finances i comerç 
(35% de dones del grup i 16% d’homes). Sobre la resta d’especialistes, les 
dones es destaquen en educació infantil i especial (14%) i en professionals 
mitjanes de sanitat (11%); els homes en ciències físiques, químiques i engi-
nyeria (16%), equips òptics i electrònics (14%), tècnics en informàtica (13%), 
delineants i dissenyadors tècnics (12%).  
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Empleats de tipus administratiu

És el segon grup per freqüència en l’ocupació de les persones amb disca-
pacitat i dóna feina gairebé a la cinquena part (38.500 dones i 38.000 ho-
mes), amb taxes de presència molt semblants en els diferents trams d’edat. 

La presència d’homes i dones és semblant en el conjunt d’aquesta catego-
ria, però varia notablement segons les diverses ocupacions. Entre les dones 
destaquen les auxiliars administratives amb atenció al públic (21%) i sense 
atenció al públic (17%), seguides de les professionals de suport a la gestió 
administrativa (16%). Entre els homes, les ocupacions més freqüents són 
caixer, taquiller i altres feines assimilades, en les quals es té tracte directe 
amb el públic (23%), auxiliar comptable i financer (14%), representant de 
comerç i tècnic de venda (13%) i auxiliar administratiu sense atenció al 
públic (11%). 

En el conjunt de tots dos sexes es destaquen les ocupacions de caixer, ta-
quiller i altres d’assimilades, en què treballa el 18% del sector, segueixen 
després els auxiliars administratius sense tracte directe amb el públic 
(14%). No obstant això, en la població general l’ocupació més freqüent 
d’aquesta categoria és la d’auxiliar administratiu amb tracte directe amb 
el públic (27,5%); la de caixer i taquiller és del 13%.

Treballadors de restauració, comerç i serveis personals

El tercer grup pel nombre d’ocupacions dóna feina a una de cada cinc 
dones amb discapacitat (41.000 en nombres absoluts) i a un home de cada 
deu (23.000). La taxa de freqüència s’incrementa en la joventut, sobretot 
en el cas de les dones (29% del total d’ocupacions), i, a partir dels 30 anys, 
s’estabilitza al voltant del 15%. 

Per ocupacions, la que sobresurt tant en homes com en dones és la de de-
pendent de comerç, magatzem, quiosc o mercat (32% de les dones 
d’aquesta categoria i 29% dels homes). La segueixen, entre dones, la 
d’auxiliar d’infermeria (18%), cuidadora de persones (12%), cuinera (12%) 
i cambrera (11%); i, per als homes, cambrer (16%), cuidador de persones 
(10%), auxiliar d’infermeria i policia (7%). 
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Treballadors qualificats en l’agricultura i la pesca

Aquesta categoria inclou tan sols el 3% de les persones amb discapacitat i 
amb feina (8.500 homes i 3.500 dones); així i tot, aquesta taxa és més gran 
en el tram d’edat juvenil (6%). 

L’ocupació específica més freqüent són els treballs agrícoles (67% de do-
nes i 64% d’homes), seguida de la ramaderia (18% en tots dos sexes) i la 
pesca (6%, més dones que homes). En el cas dels treballs agrícoles, la mei-
tat és per compte propi (predominantment més grans de 45 anys) i l’altra 
meitat, per compte d’altri (la majoria menors de 30 anys).

Treballadors qualificats de la indústria, la construcció i la mineria

Aquestes ocupacions tenen molt menys pes que en la població general, i 
tradicionalment han estat a càrrec d’homes (el 95%). La seva presència 
entre la població masculina amb discapacitats té una certa importància 
(11%, 26.000 subjectes), però és gairebé nul·la entre dones (0,7%, 1.300).

Per treballs, es destaquen, entre homes, els de paleta (36% del sector), fuster 
(16%), pintor (11%) i electricista (10%). Entre les dones, dues de cada tres 
són pintores, electricistes o especialistes en treballs d’acabats de la cons-
trucció. 

Operadors d’instal·lacions i maquinària

Formen la segona categoria pel nombre d’ocupacions proporcionades als 
homes amb discapacitat (49.000), i la cinquena en el cas de les dones (13.000 
dones). La freqüència és una mica superior en el tram de la joventut (22% 
de nois de 16 a 29 anys, per un 11% de noies) que no pas a partir de 30 anys 
(20% d’homes, 6% de dones).

Les ocupacions estan molt diversificades: els homes es destaquen en quatre 
casos: mecànic i ajustador de maquinària (11% del grup), conductor de 
camions (10%), motllista, soldador o planxista (9%) i mecànic i ajustador 
d’equips elèctrics o electrònics (7%); les dones, en tres: indústries de 
l’alimentació, begudes i tabac (17%), tèxtil, confecció i assimilades (14%) i 
muntadores (11%).
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Ocupacions no qualificades

Aquesta categoria és la que proporciona més ocupació a les persones amb 
discapacitat: una de cada quatre dones (48.000 en total) i un de cada cinc 
homes (46.500), amb una taxa de presència molt semblant en els diferents 
trams d’edat. Es tracta de treballs que no demanen tanta qualificació ni 
nivell d’estudis, fet que explica que s’hi concentri més presència de perso-
nes amb problemes d’exclusió educativa i social.

Per ocupacions, les dones es concentren en dues (personal de neteja i em-
pleades de la llar), mentre que els homes tenen ocupacions més diversifica-
des. El gràfic 6.8 presenta amb més detall el pes de les principals ocupa-
cions per sexes. Hi podem observar una total masculinització dels 
manobres i la gairebé total feminització de les empleades de la llar (per 
cada home hi ha 25 dones).

GrÀFIc 6.8

Principals ocupacions no qualificades d’homes i dones  
amb discapacitats (en percentatge)
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 6.5. Condicions de treball

Entre les condicions de treball que es coneixen gràcies a l’EDAD-2008, la 
més important és el tipus de contracte i la durada prevista en els de caràc-
ter temporal; també el tipus de jornada (partida, continuada, torns), la 
mida de les empreses i si s’ha produït cap transformació en el lloc de tre-
ball per adaptar-lo a la persona amb discapacitat. No es demana res sobre 
remuneració ni salaris dels treballadors, cosa que representa un dèficit in-
formatiu important;(4) tanmateix, això es pot resoldre gràcies a la informa-
ció recollida a nivell europeu per l’Enquesta de condicions de vida del 
2004.

La taxa de temporalitat dels contractes de persones amb discapacitat el 
2008 era del 29%, un punt menys que la mitjana de la població treballado-
ra a Espanya aquell any (30,1%). Aquesta taxa era cinc punts superior a la 
registrada l’any 1999 (25%), quan la diferència amb la població general 
era favorable a les persones amb discapacitat (set punts menys que la po-
blació general). 

En el col·lectiu estudiat, la temporalitat de les dones el 2008 era una mica 
més alta (32%) que la dels homes (28,7%), amb diferències notables per 
trams d’edat, com també s’esdevé entre la població general. Al gràfic 6.9 
podem observar que les dones amb discapacitat tenen sempre una taxa 
més alta que els altres grups, i que és especialment elevada entre les més 
joves.

La taxa de temporalitat té una relació molt estreta amb la mida de les 
empreses: en les de menys de 10 treballadors, la proporció d’ocupacions 
temporals entre persones amb discapacitat és del 43%; en les de 10 a 19, 
baixa al 39%; en les de 20 a 100, al 25%; si sobrepassen el centenar, al 20%. 
No obstant això, aquestes diferències encara eren més grans el 1999, quan 
a les empreses de més de cent treballadors la temporalitat era tan sols del 
9%, menys de la meitat que el 2008.

(4)  Es disposa d’informació sobre la quantitat total d’ingressos a la llar, però sense especificar-ne les fonts 
ni si corresponen a la persona amb discapacitats.
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GrÀFIc 6.9

Taxa de temporalitat en l’ocupació de les persones amb discapacitat i 
de la població general, per trams d’edat i sexe (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008; i de l’Enquesta de Població Activa, mitjana del quart trimestre de 2007 i del primer de 2008, per a la població 
general.

El gràfic 6.10 presenta la mida de les empreses en què treballen les perso-
nes amb discapacitat i la tipologia dels contractes:

•  Els contractes indefinits amb condició de funcionari públic són 38.500 
i es concentren a les empreses més grans (21% en les de més de 100 
assalariats; 13% en les de 20-99; 6% en les de 10-20, i 3,7% en les de 
menys de 10). 

•  Els contractes indefinits en el sector privat passen lleugerament de 
170.000 i superen el 50% en les empreses de qualsevol dimensió, amb 
la taxa més alta a les de 21 a 99 treballadors (62%), i la més baixa, a 
les més petites (54%).

•  Els treballadors sense contracte o amb acords merament verbals no 
arriben a 10.000 (3% del total dels assalariats), però representen fins 
al 10% en les empreses més petites.
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•  La resta de contractes temporals sumen 75.000 ocupacions més, supe-
ren el 35% a les empreses de menys de 20 assalariats i baixen al 23% i 
el 19% a les més grans.

GrÀFIc 6.10

Tipus de contracte de les persones assalariades amb discapacitat 
segons la mida de les empreses (totals)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

La durada estipulada en els contractes temporals és molt variada: el 8% 
no passa de sis mesos i el 12% se situa entre sis mesos i tres anys. Aquestes 
taxes són millors que les de la població general en la mateixa data, que 
eren del 17% i el 16%, respectivament. En la mateixa línia, la rotació en 
l’ocupació de les persones amb discapacitat és menor: feia menys d’un any 
que estaven en l’ocupació actual el 16% (20% la població general) i entre 
un any i dos el 8% (11% la població general).

La jornada de treball és partida en el 41% dels casos; continuada en el 
30%; per torns en el 12%; irregular o variable, a dies, en el 10%, i reduïda 
únicament en el 2,8% (12% en la població general del 2008, segons l’EPA). 
La jornada partida és bastant més habitual entre homes (48%) que entre 
dones (32%). En casos de jornada continuada, la immensa majoria treba-
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llava al matí, i un 0,9% a la nit (1,3% homes, 0,4% dones). La jornada per 
torns mòbils –de matí, tarda i nit– afectava una mica més les dones (12,4%) 
que no pas els homes (10,9%), igual com la jornada reduïda (5,2% de do-
nes, 1% d’homes). Per trams d’edat, les diferències de jornada no són gaire 
representatives, tret del cas dels torns, molt més freqüents entre joves amb 
discapacitats (18% els de 16 i 29 anys, i 17% les dones) que no entre adults 
(11% a partir de 30 anys).

Si tenim en compte la flexibilitat que representen les feines a jornada par-
cial o reduïda per a les persones amb discapacitat, especialment per a les 
que no poden treballar gaires hores seguides, resulta estrany que la taxa de 
persones (homes i dones) en aquesta modalitat de jornada sigui molt infe-
rior a la mitjana general de la població treballadora, tal com ressalta el 
gràfic 6.11.

GrÀFIc 6.11

Jornada reduïda o parcial entre les persones amb discapacitat  
i en la població general, per sexes (en percentatge)

0

30  Mujeres

 Hombres

Población general Con discapacidad 

Homes Dones

POBLACIÓ GENERALAMB DISCAPACITAT

  Hombres  Mujeres
Con discapacidad  1,0 5,2
Población general  4,0 22,8

0

30

1,0%

5,2%
4,0%

22,8%

6,11

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008; i de l’Enquesta de Població Activa, mitjana del quart trimestre de 2007 i del primer de 2008, per a la població 
general.

Només el 8% de les persones ocupades amb discapacitat tenen alguna 
adaptació tècnica al seu lloc de treball per poder treballar de la manera 
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més adequada a les seves característiques personals. Aquestes ajudes han 
estat més utilitzades pels qui presenten discapacitats de mobilitat (15%) i 
d’execució de les feines de casa (13%). Un estudi qualitatiu que explora els 
punts de vista de l’empresariat «demostra una ignorància significativa so-
bre les discapacitats i sobre les respostes tècniques i organitzatives (recur-
sos tecnològics i humans) per aprofitar les capacitats i donar suport als 
treballadors afectats, i es detecten fantasmes especialment en allò que per-
toca als costos econòmics de la introducció d’aquests mitjans i recursos. 
Però la cosa més greu és que molt sovint es desconeixen les ajudes establer-
tes per adaptar el lloc de treball» (Fundació CIREM, 2005: 134).

Finalment, la informació recollida sobre els ingressos bruts de les perso-
nes ocupades que «sofrien alguna limitació crònica o de llarga durada» el 
2004 es basa en l’Enquesta de condicions de vida, coordinada per Euros-
tat. En conjunt, els ingressos d’aquestes persones eren un 8,5% inferiors a 
la mitjana d’ingressos de les persones ocupades sense limitacions, però 
amb enormes diferències en funció del sexe i l’edat. Mentre que les dones 
guanyaven un 25,9% menys que la mitjana general dels espanyols sense 
discapacitats, els homes guanyaven un 7% més, i aquestes diferències en 
l’ocupació masculina s’incrementaven extraordinàriament per trams 
d’edat. No podem contrastar aquests resultats perquè l’EDAD-2008 no 
conté informació sobre remuneracions salarials; amb tot, a l’enquesta hi 
ha indicis a què ja hem al·ludit, com la menor proporció de contractes 
temporals i amb jornada reduïda als homes amb discapacitat d’edat 
avançada, que justifiquen una remuneració salarial més elevada.

Els resultats de la comparació dels ingressos laborals a Espanya amb els 
del conjunt de la Unió Europea el 2004 (14 països van respondre a 
l’enquesta d’Eurostat) són clars i alhora sorprenents, perquè Espanya pre-
senta els millors resultats quant a ingressos laborals dels homes amb dis-
capacitat en relació amb la mitjana d’ingressos de les persones de tots dos 
sexes sense discapacitat al país respectiu. En canvi, les dones ocupen el 
cinquè lloc, per darrere de Finlàndia, Portugal, França i Itàlia (Applica et 
al., 2007: 160). El gràfic 6.12 mostra la distància entre els ingressos de les 
dones i els dels homes ocupats amb discapacitats respecte a la mitjana 
d’ingressos de les persones de tots dos sexes sense discapacitat a Espanya 
i en el conjunt de la Unió Europea. La mitjana d’ingressos laborals dels 
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homes a Espanya és un 44% més alta que la de les dones, diferència que a 
la UE-14 es redueix al 22%, la qual cosa explica en part els extraordinaris 
repunts de la taxa masculina a partir dels 40 anys.

GrÀFIc 6.12

Mitjana d’ingressos de dones i d’homes ocupats amb limitacions,  
en relació amb la mitjana d’ingressos de les persones de tots dos 
sexes sense discapacitat a Espanya i a la Unió Europea, per trams 
d’edat (2004)
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 6.6. L’atur entre les persones amb discapacitat

L’EDAD-2008 recull la dada d’atur a partir de la pregunta: «Quina era la 
relació principal amb l’activitat econòmica la setmana anterior a respon-
dre el qüestionari?». D’acord amb les respostes, 106.000 persones estaven 
«a l’atur», és a dir, el 7,2% de les persones en edat laboral (16 a 64 anys el 
2008), i el 20,3% de les persones «actives» (suma d’ocupats més aturats). 
En la definició de les variables utilitzades en l’EDAD-2008, que van ser la 
base per planificar el treball d’enquesta, l’atur s’entén amb un criteri molt 
semblant al de l’EPA, però amb l’excepció que amplia de dues setmanes a 
tres mesos el temps disponible per accedir a treballar: «Totes les persones 
que durant la setmana de referència hagin estat sense feina, que estiguin 
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disponibles per treballar en el termini de dues setmanes a partir de la data 
de l’entrevista i busquin feina, és a dir, que durant les últimes quatre set-
manes hagin adoptat mesures concretes per trobar feina per compte d’altri 
o per establir-se pel seu compte [...]. Es consideren també aturades les per-
sones que estiguin esperant d’incorporar-se a una nova ocupació dins els 
tres mesos posteriors a la setmana de referència» (INE, 2010: 98). No obs-
tant això, en una altra pregunta del qüestionari es demana expressament 
si s’està buscant feina: de la valoració de la resposta resulten 136.000 per-
sones que cercaven ocupació, de les quals només 56.000 van respondre que 
la seva activitat principal era l’«atur»; en canvi, hi havia dos blocs més ben 
diferenciats: 30.000 persones que treballaven, però buscaven una altra fei-
na, i 50.000 que buscaven feina i no en tenien, a pesar de la qual cosa no 
definien la seva activitat principal com a «aturades».(5)

Encara que la majoria de persones amb discapacitat en edat laboral pot 
ocupar un lloc de treball, la taxa d’inactivitat del col·lectiu arriba al 65%, 
40 punts percentuals més que la població general d’Espanya entre 16 i 64 
anys (25%). Aquest fet representa sens dubte una anomalia o, dit amb més 
propietat, una forma d’exclusió social del col·lectiu, en aquest cas l’accés 
a l’ocupació. A més a més del conjunt de persones actives, ja hem assenya-
lat que la taxa d’atur el 2008 entre les persones amb discapacitat era més 
del doble (20,3%) que la de la població general (9,2%), situació que amb 
tota seguretat s’ha agreujat en tots dos grups arran de la crisi econòmica 
dels darrers anys. Si l’augment de la taxa d’atur entre les persones amb 
discapacitat mantingués la mateixa distància relativa amb la població ge-
neral que el 1999 (26,1%/15,8%), la taxa d’atur del primer grup se situaria 
en el 35%, i si mantingués la distància relativa del 2008 (20,9%/9,2%), arri-
baria al 46%.

En aquest apartat es detallen les característiques i circumstàncies del 
col·lectiu amb discapacitat que s’autodefineix «a l’atur» en l’EDAD-2008, 
sabent que hi ha moltes més persones que voldrien trobar una ocupació, si 

(5)  En el cas de sumar en aquest últim grup els qui es defineixen en l’enquesta com a persones «en atur», 
el seu nombre se situaria en 157.000, cosa que donaria lloc a una taxa d’atur del 27,2%. No obstant això, 
si s’optés per definir l’atur amb el criteri de l’EPA, caldria descomptar 51.000 persones autoqualificades 
d’«aturades» però que no buscaven activament ocupació; amb això de nou tornaríem a la xifra inicial de 
106.000 persones. Davant aquesta complexitat de xifres, hem optat per considerar persones aturades els qui 
es defineixen com a tals.
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això fos viable, sense veure’s relegades a jubilar-se anticipadament (sobre-
tot els homes, mitjançant pensions lligades a un certificat de «minusvalide-
sa») o a recloure’s en les tasques de casa (sobretot les dones). Per fer-ho, 
analitzarem els punts següents:

•  Taxa d’atur en funció de les característiques i circumstàncies del 
col·lectiu, des del sexe, l’edat o els estudis fins al tipus de discapacitat 
i deficiència, el nivell de renda de les llars, l’hàbitat o la comunitat 
autònoma de residència, la nacionalitat, etc.

•  El temps transcorregut a l’atur, també segons diferents característi-
ques.

•  Els mètodes més utilitzats per trobar feina.

•  Els motius que s’addueixen per explicar la dificultat de trobar feina, 
sobretot fins a quin punt es considera que l’origen de l’exclusió labo-
ral és justament la discapacitat.

•  Finalment, s’exposaran els motius pels quals persones amb discapaci-
tat que podrien treballar han deixat de buscar feina. 

Taxa d’atur per sexes, grups d’edat, estudis i tipus de discapacitat

Com passava fa una dècada, el 2008 l’atur afectava força més les dones 
amb discapacitat (24%) que no els homes (17,2%), si bé aquesta desigual-
tat de sexe s’ha reduït quatre punts percentuals de llavors ençà (el 1999 les 
taxes eren 33,1% i 22,1%, respectivament). D’altra banda, com s’esdevé 
amb la població general, la taxa d’atur juvenil (27,6%) era més alta que la 
de la població adulta (la taxa d’atur juvenil de la població general en la 
mateixa data era del 14,7%). 

Quant al nivell d’estudis, la taxa d’atur és quatre vegades més alta entre els 
qui no tenen estudis (no saben de llegir ni escriure o no han acabat els es-
tudis primaris) que entre els qui han acabat estudis universitaris; en una 
posició intermèdia se situen les persones que han cursat estudis mitjans 
(les dades figuren al gràfic 6.13). Aquesta mateixa correlació també 
s’observa, però en sentit invers, en la taxa d’activitat, molt més elevada en 
els qui tenen estudis universitaris (62%) que entre els qui no en tenen 
(17%); les taxes intermèdies tornen a correspondre als qui han acabat edu-
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cació primària (31%), secundària obligatòria (40%), batxillerat (50%) i 
cicles de formació professional de grau mitjà (51%) o superior (54%).

GrÀFIc 6.13

Taxa d’atur de les persones amb discapacitat segons el nivell d’estudis 
(en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

En els vuit grans tipus de discapacitat, només el grup de persones amb li-
mitacions d’audició presentava una taxa d’atur inferior (12,6%) a la mitja-
na espanyola del 2008 (14,6%). Les taxes més elevades es donen en els ti-
pus de discapacitat que suposen limitacions per a la interacció i les 
relacions interpersonals (39,1%), així com dificultats d’aprenentatge, apli-
cació de coneixements i desenvolupament de tasques (37,6%). Es tracta 
justament de limitacions que tenen l’origen en deficiències psíquiques 
(múltiples, del llenguatge i mentals).

L’atur és més alt a les llars amb ingressos baixos  

A les llars de persones amb discapacitat on els ingressos mitjans són de 
més de 1.500 euros mensuals la taxa d’atur està per dessota la mitjana es-
panyola, i és gairebé nul·la (3,8%) quan se superen els 2.500 euros men-
suals. En canvi, a les llars amb ingressos mensuals inferiors a 1.000 euros 
l’atur duplica el terme mitjà general, i en les que ingressen menys de 500 
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arriba al 60% (gràfic 6.14). Aquestes desigualtats es produeixen en els di-
versos trams de l’edat laboral, tant si les persones amb discapacitat són 
joves com si són grans. Per explicar aquest fenomen plantejarem dues hi-
pòtesis: 1) com que la feina remunerada és la via d’ingressos principal de 
les famílies, és lògic que la renda sigui menor a les cases on hi ha persones 
en atur; 2) la pobresa crònica dels sectors socials exclosos és multidimen-
sional i dóna lloc, entre altres efectes, a taxes d’atur més elevades entre els 
seus membres. La cosa més probable és que totes dues hipòtesis expliquin 
en part la forta correlació existent entre atur i pobresa.  

GrÀFIc 6.14
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d’ingressos de la seva llar (en percentatge)

0

10

20

30

40

50

60

70 Tasa

Más de 2.5002.000-2.499 €1.500-1.999 €1.000-1.499 €500-999 €Menos de 500 €

TAXA D’ATUR (%)

 C. Públicos C. Privados
E. Infantil 81,60 18,30
E. Primaria 83,70 16,20
ESO 80,70 19,20
Bachillerato 83,60 16,30
Ciclos Formativos 78,10 21,80
Garantia Social 71,40 28,50
E. Especial 65,30 34,60

INGRESSOS MENSUALS A LA LLAR

MÉS DE 2.500 €1.500-1.999 €1.000-1.499 €500-999 €MENYS DE 500 € 2.000-2.499 €

 Tasa
Menos de 500 € 60,7
500-999 € 35,4
1.000-1.499 € 23,8
1.500-1.999 € 13,6
2.000-2.499 € 7,4
Más de 2.500 3,8

0

20

10

30

40

50

60

70

6,14

60,7

35,4

23,8

13,6

7,4
3,8

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Diferències territorials

La taxa d’atur de les persones amb discapacitat en edat laboral varia molt 
segons la comunitat autònoma, i és especialment elevada a les Canàries 
(42,1%) i Extremadura (36,3%). En el pol oposat, amb menys atur el 2008 
i sempre per dessota la mitjana espanyola, hi havia la Rioja (7,7%), Aragó 
(9,1%), el País Basc (10,5%) i Navarra (12,9%). Les altres comunitats se 
situaven en posicions intermèdies, com veiem al mapa 6.1. 
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MAPA 6.1

Taxa d’atur de les persones amb discapacitats per comunitats 
autònomes

Més de 35%

Del 20 al 35%

Del 15 al 20%

Menys del 15%

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

En la majoria de casos la taxa d’activitat augmenta a les comunitats on hi 
ha menys atur. Aquesta circumstància anima les persones amb discapaci-
tat a buscar una feina remunerada, i, en conseqüència, la taxa d’activitat 
augmenta. És el cas d’Aragó i Navarra que, juntament amb Madrid, són 
les regions amb una taxa més alta de persones actives.

La dimensió dels municipis també influeix en la taxa d’atur, de manera 
que és més baixa en ciutats grans, de més de 100.000 habitants (18,6%), i 
en els pobles petits, amb menys de 10.000 (18,7%), i més alta a les ciutats 
intermèdies (23,2%). D’altra banda, la desigualtat de sexe en les taxes 
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d’atur, en perjudici de les dones, és present en tots els casos, però és bas-
tant més alta als pobles petits (8,3 punts percentuals de distància entre les 
taxes masculina i femenina) que no pas a les ciutats grans (5,3 punts), com 
recull el gràfic 6.15.

GrÀFIc 6.15

Taxa d’atur d’homes i dones amb discapacitat segons la mida  
dels municipis (en percentatge)

0

10

20

30  Mujeres

 Hombres

Tasa de paro media en España (ambos sexos)Municipios  pequeños  (Menos de 10.000 hab.)Municipios intermedios (10.000-100.000 hab.)Municipos grandes (más de 100.000 habitantes)

TAXA D’ATUR (%)

 C. Públicos C. Privados
E. Infantil 81,60 18,30
E. Primaria 83,70 16,20
ESO 80,70 19,20
Bachillerato 83,60 16,30
Ciclos Formativos 78,10 21,80
Garantia Social 71,40 28,50
E. Especial 65,30 34,60

DonesHomes

  Hombres  Mujeres
Municipos grandes (más de 100.000 habitantes) 16,1 21,4
Municipios intermedios (10.000-100.000 hab.) 19,5 27,3
Municipios  pequeños  (Menos de 10.000 hab.) 15,4 23,7
Tasa de paro media en España (ambos sexos)  14,6

0

10

20

30

MUNICIPIS MITJANS 
(10.000-100.000 HABITANTS)

MUNICIPIS GRANS (MÉS DE 
100.000 HABITANTS)

TAXA D’ATUR MITJANA 
A ESPANYA (TOTS DOS SEXES)

MUNICIPIS PETITS (MENYS DE 
10.000 HABITANTS)

6,15

16,1

21,4
19,5

27,3

15,4

23,7

14,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008; i de l’Enquesta de Població Activa, mitjana del quart trimestre de 2007 i del primer de 2008, per a la població 
general.

Finalment, la taxa d’atur de les persones estrangeres amb discapacitat era 
similar a la de la població espanyola de la mateixa condició, si bé amb di-
ferències importants segons la nacionalitat: mentre que la població d’altres 
països comunitaris presentava la meitat d’atur (10%) que l’espanyola 
(20%), la no comunitària en tenia dos punts més, de terme mitjà (22%). En 
aquest darrer cas, la taxa d’atur femenina era quatre vegades més alta 
(32%) que la masculina (9%), és a dir, la desigualtat de sexe en l’accés a 
l’ocupació de les persones amb discapacitat resultava particularment ele-
vada entre la població no comunitària.
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Vies més habituals per trobar feina

L’EDAD-2008 sol·licita a les persones que busquen feina(6) que indiquin els 
mètodes que han seguit les quatre setmanes anteriors, i els dóna fins a tres 
opcions de resposta. El mètode més freqüent –dues terceres parts dels en-
questats– és la inscripció en el Servei Públic d’Ocupació; creuen que figurar 
en aquest registre, ni que sigui passivament, ja és una manera de buscar 
feina. En segon lloc, més o menys un terç de tots dos sexes han recorregut a 
les relacions personals per aconseguir-ne. En tercer lloc, s’han adreçat direc-
tament a les empreses per oferir-los el seu servei (prop de la quarta part de 
tots dos sexes). Finalment, han recorregut a diversos mitjans, com ara la 
premsa, la inscripció en oficines privades d’ocupació, preparar oposicions, 
tractar d’establir-se pel seu compte, etc. (gràfic 6.16).

GrÀFIc 6.16
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

(6)  Aquesta pregunta es fa a les persones que busquen feina, ja sigui perquè estan aturades (106.000) o bé 
perquè busquen canviar d’ocupació (30.000).
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Més de la meitat a l’atur, de llarga durada

L’estancament en la situació d’atur és molt més important entre les perso-
nes amb discapacitat que no pas entre la població general, circumstància 
que probablement és la causa del descoratjament d’una part important del 
col·lectiu a l’hora de trobar ocupació i, per tant, de la seva baixa taxa 
d’activitat (35,5%, menys de la meitat de la mitjana espanyola: 73% el 
2008). Així, si per «aturats de llarga durada» entenem els qui fa més d’un 
any que estan sense feina, es trobaven en aquesta situació més de la meitat 
de les persones en atur amb discapacitat (56,9%), enfront d’una cinquena 
part de la població general (21,3%). Deu anys enrere, el 1999, el nombre 
de desocupats de llarga durada entre persones amb discapacitats era enca-
ra més alt (58,1%), però la diferència en aquest punt amb la població ge-
neral era molt menor (de 8 punts, en comptes de 25), i això vol dir que 
l’accés a l’ocupació s’havia fet més difícil per al col·lectiu estudiat, en ter-
mes relatius.

L’atur de llarga durada s’intensifica en les dones (gràfic 6.17). Hi pot con-
tribuir el fet que es desanimin abans de buscar ocupació, donant lloc a una 
taxa d’activitat 10 punts inferior a la dels homes (31,2% enfront de 41,3%). 
De la mateixa manera, l’atur de llarga durada (més d’un any buscant fei-
na) s’incrementa amb l’edat: 33% en la joventut (16-29 anys), 47% en el 
tram de 30 a 44 anys i 70,6% entre els 45 i 64. La diferència esdevé extrema 
en el sector de persones en atur que fa més de cinc anys que busquen ocu-
pació: 2% els joves, 16% en l’edat intermèdia i 31% a partir de 45 anys.

Per què costa tant de trobar feina a les persones amb discapacitat? Aques-
ta qüestió ofereix fonamentalment dues respostes: «per la mateixa disca-
pacitat» (45,9%) o perquè «trobar feina és molt difícil per a qualsevol» 
(20,7%). En el primer cas, es tractaria d’una exclusió del mercat de treball 
deguda a la discapacitat; insisteixen més en aquest argument els homes 
(55,1%) que no pas les dones (37,6%). En el segon cas, es tracta d’una ex-
clusió compartida amb la resta de la classe treballadora, argument donat 
igualment per tots dos sexes. A més d’aquestes causes, se n’esmenten dues 
més: la manca de formació (5,4%), ja sigui perquè «els estudis no li servei-
xen per trobar feina» (dones, 6,6%; homes, 1,6%) o simplement perquè 
«no té estudis» (1,2%); i la «falta d’experiència laboral» (4,6%, amb equi-
libri entre sexes) (gràfic 6.18).
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GrÀFIc 6.17
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008; i de l’Enquesta de Població Activa, mitjana del quart trimestre de 2007 i del primer de 2008, per a la població 
general.

Si analitzem les respostes anteriors segons l’origen de les discapacitats, el 
motiu principal que s’addueix en tots els casos per no trobar feina és la 
mateixa discapacitat, amb una excepció: els qui tenen problemes de visió 
consideren més sovint que «trobar-ne és molt difícil per a qualsevol» 
(30%). L’argument de la pròpia discapacitat és omnipresent entre els qui 
tenen deficiències del sistema nerviós (67%), múltiples (61%) o mentals 
(60%), i no apareix tan sovint, com s’ha dit, en les deficiències visuals 
(25%) ni en les de l’audició (33%) i el llenguatge, la parla i la veu (39%). La 
«manca d’experiència» és plantejada principalment pels qui tenen defi-
ciències mentals o múltiples (7% en tots dos casos).
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GrÀFIc 6.18

Principals motius pels quals no troben feina (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

 6.7. Causes de la baixa taxa d’activitat

Gairebé el 70% de les persones amb discapacitat en edat de treballar 
(536.000 dones i 473.000 homes) no tenen feina ni en busquen. Davant la 
pregunta de per què no en buscaven, l’enquesta del 2008 proporcionava 15 
causes possibles, i demanava d’assenyalar-ne un màxim de tres. D’acord 
amb els resultats detallats en el gràfic 6.19, es poden agrupar així:

•  La causa principal és que «no poden treballar» (64,4%), a la qual se 
n’uneixen tres més: «estar (pre)jubilats» (11,2%), «percebre una pres-
tació econòmica» (7,1%) o «estar afectats per regulació d’ocupació» 
(0,4%). És a dir, que al voltant del 80% addueixen diversos motius 
pels quals «no poden treballar»; sobre aquests motius tornarem més 
endavant.

•  El segon gran argument és que, «com que estan discapacitats, creuen 
que seria difícil de trobar feina» (24,6%), però s’hi afegeixen tres cau-
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ses més: «creu que no en trobarà, no n’ha buscat mai» (2,1%), «creu 
que no en trobarà, ja n’havia buscat abans» (1,8%) i «no creu que n’hi 
hagi cap de disponible» (1,4%). Sumades aquestes diverses raons, 
s’arribaria al 30%. 

•  Dos motius remeten al fet que no cerquen feina perquè ja tenen una 
altra ocupació principal: «cursa estudis o rep formació» (2,6%) i 
«raons personals o familiars» (8,6%): aquest darrer argument és es-
grimit sobretot per les dones dedicades a les feines de casa. Fins i tot 
una altra causa assenyalada pel 4,6% («no necessita treballar») es po-
dria relacionar amb el fet que estan ocupades com a treballadores de 
la llar (dues terceres parts són mestresses de casa), o bé que, a causa 
de les pensions que reben, no necessiten més fonts d’ingressos (una 
cinquena part són pensionistes).

•  Finalment, els motius restants amb prou feines reben adhesions (sem-
pre menys de l’1%) i remeten a qüestions conjunturals del mercat la-
boral («espera l’estació de màxima activitat», «espera resultats de 
sol·licituds anteriors», «espera reprendre l’activitat per compte pro-
pi») o «no saben on adreçar-se per trobar ocupació».

Si deixem fora els arguments basats en el fet que ja tenen una altra ocupa-
ció principal a què dedicar el temps (estudis, 18.000 persones, gairebé totes 
joves, a les quals ja hem al·ludit en el capítol 4; i feines de casa, 155.000, 
gairebé sempre dones, a les quals dedicarem el pròxim apartat), els motius 
que expliquen la manca d’activitat laboral de les persones amb discapaci-
tat són els dos esmentats en primer lloc: «no poden treballar» o que «a 
causa de la discapacitat, els seria molt difícil trobar feina». Dos arguments 
a la lògica dels quals responen les altres causes adduïdes, com hem assenya-
lat, tret d’alguns motius menors que no tenen significació estadística.
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GrÀFIc 6.19

Motius adduïts per les persones amb discapacitat en edat laboral que 
no busquen feina (en percentatge) 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Primera raó per no buscar feina: «no puc treballar»

El primer argument per no cercar feina és que «no poden treballar», una 
resposta que cal no interpretar com a falta de capacitat o habilitat per exer-
cir una ocupació, ja que això només s’esdevé en una minoria de casos (tan 
sols el 6% del col·lectiu en edat laboral assenyalava a l’EDAD-2008 estar 
«incapacitat per treballar», a pesar de la qual cosa gairebé la meitat reco-
neixia que podria exercir una ocupació, tot i que ho considerava difícil a 
causa de la mateixa discapacitat). Aquest «no poder treballar» va associat, 
més aviat, a estar percebent «pensions d’incapacitat permanent» que, pre-
sumptament, impedeixen exercir alhora una feina remunerada. De fet, el 
77% dels qui argumenten no buscar feina perquè «no poden treballar» són 
persones que defineixen l’activitat principal com a perceptors de pensions 
contributives (259.000, amb majoria d’homes), no contributives (94.000, 
majoria de dones) o que es creuen «incapacitats per treballar» (60.000, amb 
equilibri de sexes). Als grups anteriors caldria afegir-hi els qui van respon-
dre que no podien treballar perquè havien accedit a una situació laboral de 
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prejubilació o cobraven una prestació econòmica, a més a més d’un 14% 
que indiquen que «no poden treballar» fora de casa perquè ja s’ocupen 
plenament de les tasques domèstiques (77.000, tot dones!). 

L’EDAD-2008 no especifica el nombre de persones en edat laboral que 
percebien pensions. El qüestionari conté una pregunta específica per saber 
si havien rebut cap pensió durant els darrers 12 mesos, però la taxa de «no 
respostes» és massa alta; amb tot, gràcies a la pregunta sobre l’activitat 
econòmica principal de la setmana anterior, sabem que 695.000 persones 
es definien expressament com a pensionistes o incapacitades per treballar 
(vegeu l’apartat 6.1). Però, a més a més, en les altres activitats, incloent-hi 
la dels qui tenien una feina remunerada, hi havia segments més o menys 
importants que rebien pensions de diversa mena (de les persones amb ocu-
pació remunerada que van respondre a la pregunta de si havien rebut cap 
pensió els darrers 12 mesos, el 34% havien rebut una pensió contributiva, 
i el 27% no contributiva).    

A fi d’aclarir aquesta important llacuna informativa, podem recórrer a les 
estadístiques de la Seguretat Social, que recullen amb precisió, per a l’any 
d’aplicació de l’enquesta (2008), els diversos tipus de pensió percebuts 
abans de complir 65 anys per persones amb discapacitats, com també la 
quantia mitjana d’aquestes percepcions (taula 6.2). La població que rep 
pensions sobre la base d’una discapacitat ha de disposar prèviament del 
certificat de «minusvalidesa», ara anomenat de «discapacitat». En l’apartat 
3.5 ja hem analitzat la contradicció que representa aquesta mesura, ja que 
una part de les persones amb certificat no té discapacitat i, al seu torn, una 
altra part dels qui tenen discapacitat no posseeixen el certificat. En tot cas, 
aquest encavallament és menor en la població en edat laboral que entre els 
més grans de 64 anys. Doncs bé, es pot comprovar que les pensions basa-
des en alguna limitació cobrien el 75% de les persones amb discapacitat en 
edat de treballar, i que quatre cinquenes parts eren de caràcter contributiu 
amb un import mensual mitjà de 801 euros, més dues pagues extraor-
dinàries anuals. Cada tipus de pensió presentava les característiques se-
güents:

•  El 2,9% de les pensions (31.650 persones) estaven registrades com de 
«gran invalidesa», grau màxim d’«incapacitació» per treballar, ja que 
en aquests casos es depèn de l’assistència d’una altra persona en les 



rELAcIó AMB L’ActIVItAt EconòMIcA 147

activitats de la vida quotidiana, a pesar de la qual cosa sobre aquestes 
persones no pesava cap prohibició expressa d’exercir una activitat, 
remunerada o no. 

•  El 34,5% (381.940 persones) percebien una pensió contributiva 
d’«incapacitat permanent absoluta». Malgrat la rotunditat de la for-
mulació, aquest grup podria exercir el seu ofici mitjançant adapta-
cions del lloc de treball o bé buscant una altra feina més apropiada a 
la seva circumstància o peculiaritat. Es tracta de subjectes que no 
depenen d’una altra persona per resoldre les activitats quotidianes i 
que, des del punt de vista jurídic, poden conciliar la seva pensió amb 
alguna forma de treball remunerat: «Les pensions vitalícies 
d’invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa no impedeixen 
l’exercici d’activitats, lucratives o no, compatibles amb l’estat d’invàlid 
que no representin un canvi en la seva capacitat de treball a l’efecte de 
revisió» (text refós de la Llei general de seguretat social, 1/1994 de 20 
de juny, article 141.2). L’aparent contradicció d’aquesta disposició va 
donar lloc a una àmplia controvèrsia legislativa (López-Tarruella i 
Viqueira, 1991; Lorenzo, 2006) que va sembrar la confusió en el 
col·lectiu afectat, tot i l’esforç d’aclariment que van fer les associa-
cions (Gutiérrez, 1997).

•  El 44,5% (492.090 persones) percebien una pensió contributiva 
d’«incapacitat permanent total». Aquesta pensió inhabilita el treba-
llador per a tota mena de tasques de la seva professió o les fonamen-
tals, però pot dedicar-se a qualsevol tasca que s’adapti a la discapaci-
tat que li ha sobrevingut (tot i que ho ha de comunicar a l’entitat 
gestora). 

•  El 0,1% (1.160 persones) rebia una pensió contributiva d’«incapacitat 
permanent parcial». Això vol dir que el treballador ha sofert una dis-
minució no inferior al 33%, que no el priva de fer les tasques fona-
mentals de la seva professió. Aquesta prestació és compatible amb 
qualsevol activitat, i els perceptors tenen dret a reincorporar-se al seu 
lloc de treball.

•  El 18% (199.409 persones, la majoria dones) percebien pensions no 
contributives d’invalidesa, destinades als qui es troben en edat de tre-
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ballar amb una minusvalidesa igual o superior al 65% i que a la seva 
unitat familiar manquen d’ingressos o rendes suficients. Aquestes 
pensions van substituir el 1990 les antigues prestacions de la LISMI 
(Llei d’integració social del minusvàlid), que, encara que no han per-
dut els drets adquirits, estan en procés d’extinció. (No obstant això, el 
2008 encara hi havia 45.891 perceptors, que no s’inclouen a la taula 
6.2 per tal com es tracta d’ajudes ocasionals de quantia molt baixa: 
subsidi d’ingressos mínims, mobilitat i transport, ajuda de tercera 
persona i assistència sanitària i farmacèutica.) L’import de les pen-
sions no contributives d’invalidesa el fixa el Govern cada any; el 2008 
era de 324 euros mensuals, més les dues pagues extraordinàries del 
mateix import. Quan els perceptors d’aquestes pensions accedeixen a 
una ocupació, queda en suspens el dret a la prestació, però es recupe-
ra automàticament si tornen a la situació d’atur. D’aquesta manera, 
els legisladors tractaven d’incentivar la reinserció laboral de les perso-
nes amb minusvalidesa que podien veure en l’accés a l’ocupació –so-
vint precària– una amenaça per cobrar la pensió. 

tAuLA 6.2

Pensions contributives i no contributives concedides  
per la Seguretat Social el 2008 per motius de discapacitat  

PErcEPtorS % EuroS/MES

Pensions contributives: 906.840 82,0 801 €

Gran invalidesa 31.650 2,9 1.562 €

Incapacitat permanent absoluta 381.940 34,5 963 €

Incapacitat permanent total 492.090 44,5 629 €

Incapacitat permanent parcial 1.160 0,1 145 €

Pensions no contributives: 199.409 18,0 324 €

d’invalidesa 199.409 18,0 324 €

total pensions 1.106.249 100,0

Persones amb discapacitat 16-64 anys 1.482.000

taxa de cobertura de les pensions* 74,6

*nota: En la mesura que una part de les persones amb certificat de minusvalidesa el 2008 no presentaven 
discapacitats (vegeu l’apartat 3.5), la taxa de cobertura pot ser una mica menor que la que consta a la taula.
Font: elaboració pròpia a partir del Boletín de Estadísticas Laborales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
any 2008. no s’inclouen els subsidis i les prestacions no contributives de la LISMI.
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En definitiva, més de 400.000 persones amb discapacitat en edat laboral 
no busquen feina perquè, com que són perceptors de diverses pensions 
lligades a la seva limitació funcional, consideren que «no poden treba-
llar». En el sistema espanyol de pensions, el fet habitual és que aquestes 
pensions tinguin caràcter indefinit, ja que parteixen d’un criteri estàtic 
d’«invalidesa» que etiqueta les persones amb caràcter permanent. Mal-
grat això, encara que un sector menor pot tenir dificultats insuperables per 
exercir una ocupació, la majoria sí que podrien, sempre que se’ls facilites-
sin les condicions adequades per exercir-la. Des del punt de vista jurídic, 
l’exercici d’una feina remunerada és compatible, en principi, amb les pen-
sions contributives, però no amb les no contributives (que es concedeixen 
quan no es perceben ingressos suficients). Ja hem indicat que aproximada-
ment un terç de les persones amb discapacitat ocupades perceben presta-
cions contributives. 

Un estudi qualitatiu, basat en el treball de grups de discussió sobre les 
experiències vitals de persones amb discapacitat, va recollir una àmplia 
gamma de posicions discursives en relació amb les pensions d’invalidesa, 
que depenien estretament de múltiples circumstàncies, personals i ambien-
tals, com ara el tipus i grau de discapacitat, la posició ideològica del sub-
jecte i de la seva família, l’estatus econòmic i laboral previ, el sexe i l’edat 
de la persona afectada i les condicions del mercat de treball local (Col·lectiu 
Ioé i CIMOP, 1998: 303-320). Aquest conjunt de condicions, en interacció 
amb la capacitat de maniobra dels subjectes implicats, donava lloc a una 
tipologia de perceptors de pensió d’invalidesa que incloïa tres modalitats 
bàsiques:

•  Perceptors de pensions contributives relativament elevades que han 
tingut prèviament una ocupació estable i qualificada (la majoria, ho-
mes). En aquests casos, quan es deixa de treballar, es produeix un 
canvi d’identitat (de treballador a pensionista) que amb prou feines 
influeix en el rol social del subjecte, ja que la quantia de la pensió li 
permet continuar aportant a la família uns ingressos que es conside-
ren suficients, donada la seva nova situació. El subjecte afectat, si la 
discapacitat li ho permet, pot fer altres activitats (les relacionades 
amb el lleure o el voluntariat) i fins i tot tornar a exercir una feina 
remunerada, compatible amb la percepció de la pensió (en aquest cas 
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els ingressos globals poden ser més alts que quan no tenia discapaci-
tat).

•  Perceptors de pensions contributives baixes, perquè van cotitzar pocs 
anys o per haver tingut ocupacions no qualificades i de baixa remune-
ració (la majoria, homes). En aquests casos és més fàcil sofrir una 
pèrdua d’identitat, en passar a un estatus inferior associat no sola-
ment a la discapacitat, sinó també a la precarització familiar, perquè 
la pensió no permet atendre les necessitats familiars en el grau a què 
estaven acostumats. Una alternativa a aquesta situació és aconseguir 
una ocupació remunerada que permeti ampliar els ingressos de la 
pensió, ja sigui en el mercat ordinari (regular o irregular) o en certes 
ocupacions protegides (com fan els invidents, que afegeixen a la pen-
sió contributiva, fruit de l’ocupació anterior a la ceguesa, el que obte-
nen de vendre cupons).

•  Perceptors de pensions no contributives, modalitat de prestació asso-
ciada a l’atur, ja que està condicionada al fet de no haver cotitzat 
prèviament com a treballador i a la impossibilitat d’inserir-se en el 
mercat laboral ordinari (la majoria, dones). En aquestes condicions, 
la situació més habitual és que la identitat del subjecte es vinculi a 
valoracions negatives i estigmatitzades que reforcen la dependència 
familiar i, de vegades, obstrueixen altres alternatives de tipus laboral 
que posarien en risc la percepció de la pensió. No obstant això, hi ha 
casos de discapacitat (per exemple, mestresses de casa de famílies pre-
càries) per a qui la percepció d’una pensió no contributiva ve a repre-
sentar un complement pal·liatiu no estigmatitzant que reforça la seva 
identitat en l’àmbit familiar.

Segon motiu per no buscar feina: la discapacitat com a barrera

El segon argument per no cercar feina és que, «a causa de la discapacitat, 
els resulta molt difícil de trobar-ne». Es tracta de persones que han deixat 
de buscar perquè són del parer que la societat –concretament, el mercat 
laboral– discrimina el col·lectiu de què formen part i els posa barreres 
molt difícils de superar. Les diverses causes que es podrien enquadrar en 
aquest plantejament van ser subscrites per no gaire més d’un quart de 
milió de persones, gairebé un terç dels qui el 2008 no buscaven ocupació, i 
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d’aquests, més de la meitat eren perceptors de pensions, i un altre sector 
important, dones dedicades a les feines de casa. Implícitament, aquest ar-
gument planteja una crítica del model de funcionament del mercat labo-
ral, que hauria passat d’un model socialment regulat a un altre de tall 
neoliberal. En aquest context, els sectors socials més mal situats per com-
petir (entre ells moltes persones amb discapacitat) n’haurien sortit perju-
dicats, i les polítiques laborals empreses per afavorir la seva promoció la-
boral serien insuficients.

En efecte, aquestes últimes dècades l’evolució del mercat de treball espa-
nyol es caracteritza en general per un increment de la competitivitat i la 
segmentació, i això ha permès augmentar significativament la productivi-
tat i l’ocupació fins a l’arribada de la recent crisi econòmica, però ha estat 
a costa d’una notable dualització d’un mercat laboral en què coexisteixen 
dues pràctiques empresarials diferents en relació amb la mà d’obra (Cas-
tillo, 2008 i Recio, 2009):

•  Motivacions positives (contractes estables, pactats en conveni i amb 
suport sindical, al costat de salaris progressius i promoció professio-
nal interna) per als «treballs de continuïtat» dels quals depèn 
l’estabilitat de les empreses o dels serveis de l’administració pública 
(l’anomenat sector primari del mercat de treball). 

•  Motivacions negatives (risc de perdre la feina i tornar a l’atur, amb 
amenaça d’exclusió social) per a les ocupacions menys qualificades o 
que no afecten l’estabilitat del sistema productiu o dels serveis públics 
(sector secundari del mercat de treball). En aquest cas, prevalen els 
contractes temporals individuals, les subcontractes, les ocupacions 
autònomes i l’economia submergida. Els salaris són baixos i inesta-
bles, mentre que abunden, en canvi, les feines a preu fet, les comis-
sions per productivitat i les propines. 

En la situació espanyola actual podem afirmar que preval aquest model 
dual de relacions de treball, si bé les polítiques desplegades aquests darrers 
30-40 anys han experimentat una transformació que va des d’un model 
«protector» de motivacions positives (tenint en compte les peculiaritats de 
la introducció en el nostre país de l’Estat del benestar als anys seixanta i 
setanta del segle passat) fins a un model neoliberal d’individualisme com-
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petitiu, caracteritzat per l’existència d’un mercat cru i dur, que tendeix a 
imposar la seva hegemonia a partir dels anys vuitanta. D’aquesta manera, 
assistim al gradual ensorrament d’un model socioeconòmic basat en un 
Estat regulador i protector del mercat de treball nacional, i a la seva lenta 
substitució per un altre model de tall mercantilista, en què preval la lògica 
competitiva transnacional de les grans empreses privades, l’eix d’actuació 
de les quals és obtenir la màxima eficiència econòmica des de la fórmula 
«(+) rendiment / (–) costos». En paraules de Luis Enrique Alonso, haurien 
entrat en crisi el pacte keynesià i l’Estat del benestar, que a Europa van 
viure el màxim desenvolupament després de la Segona Guerra Mundial, 
per donar pas a «la constitució d’un nou cicle disciplinari com un procés 
de reactivació i generalització del mercat i la competència com a ens abso-
luts (que dicten normes i defineixen la racionalitat mateixa). Associat amb 
aquesta remercantilització general, hi ha també un procés paral·lel de des-
regulació» (Alonso, 2007: 240). 

Aquest nou model de mercat de treball tendeix a marcar les diferències 
entre els candidats a treballar considerats capacitats i de més rendiment, 
que accedeixen fàcilment als llocs de treball més ben remunerats, i els 
menys capacitats i rendibles, per als quals queden les ocupacions poc re-
munerades i en pitjors condicions –o ni tan sols això–. Aquest model 
s’expandeix considerablement en etapes d’auge, com l’experimentada en-
tre 1994 i 2007, cicle en què s’incrementà l’ocupació temporal, i es retreu 
en moments de crisi, com els que vivim actualment, amb més de dos mi-
lions d’ocupacions destruïdes, la major part precàries. Segons Albert Re-
cio (2009: 90), «si bé el mercat laboral espanyol destrueix més ocupació 
que el de cap altre país europeu en fases de recessió, també ha estat el que 
n’ha generat més en els períodes de creixement. [...] Veient l’evolució de 
l’ocupació a Espanya caldria concloure que es tracta d’un mercat laboral 
molt flexible, vist que l’ocupació s’ajusta de manera molt elàstica a les 
condicions del mercat».

Entre els grups socials amb més probabilitat de pertànyer al sector secun-
dari del mercat de treball se situen de manera genèrica les dones, els joves, 
els immigrants no comunitaris, els qui cerquen ocupació i tenen més de 45 
anys i les persones amb discapacitat. En les condicions actuals del mercat 
de treball, les polítiques laborals orientades a afavorir l’ocupació i la pro-
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moció d’aquests sectors, tant les generals, mitjançant les successives refor-
mes laborals, com les més específiques, adreçades al foment de l’ocupació, 
no han estat capaces de resoldre, ni tan sols de pal·liar significativament, 
els efectes discriminadors d’aquest model econòmic. I encara més: podem 
afirmar que, en general, aquestes mesures han reforçat la precarització i la 
marginalitat laboral dels grups esmentats, obligats en els casos més ex-
trems a refugiar-se en prestacions mínimes gairebé assistencials que els 
lliguen a la dependència, o en les fórmules tradicionals de la solidaritat 
familiar (economia domèstica), en lloc de promoure socialment formes 
d’ocupació dignes, adequades a les seves capacitats i amb possibilitats de 
promoció professional. 

6.8. El treball domèstic i el de la cura

En el context dels països occidentals, la inserció laboral a través del treball 
domèstic és una modalitat assignada majoritàriament a la dona, si bé amb 
tendència decreixent. A pesar que les dones que el fan no en reben una 
contrapartida monetària, el treball domèstic hauria de ser altament valo-
rat perquè és una peça clau per a la cohesió i reproducció del sistema so-
cial; però, tanmateix, l’exercici de les tasques domèstiques té poc prestigi i 
la imatge de les «mestresses de casa», expressió popular amb connota-
cions sexistes, continua tan estesa que provoca la fugida de la llar de les 
dones joves per entrar en el mercat remunerat. De fet, la taxa d’activitat de 
les dones de més de 16 anys no ha deixat de créixer aquests darrers quinze 
anys: 38% el 1995, 42% el 2000, 46% el 2005, i 52% el 2010. 

A Espanya, l’Enquesta d’ocupació del temps 2002-2003, realitzada per 
l’Institut Nacional d’Estadística en el marc d’una operació a nivell euro-
peu coordinada per Eurostat,(7) revela que si sumem les hores d’ocupació 
remunerada i les de treball domèstic, les dones treballaven un 20% més 
que els homes. D’altra banda, el treball domèstic absorbia més hores de 
dedicació (un 12%) que l’ocupació remunerada. Quant a la divisió del 
treball, les dones es concentraven més en les feines i els serveis domèstics, 
en què invertien el 71,8% del seu temps de treball setmanal (terme mitjà de 

 

(7)  Es tracta d’una àmplia enquesta aplicada en més de 20.000 llars i amb representació autonòmica. Vegeu-
ne la metodologia i els resultats a www.ine.es.
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30 hores i 49 minuts), i els homes en l’ocupació remunerada: el 70,8% del 
seu temps de treball (25 hores i 18 minuts). En definitiva, del conjunt 
d’hores dedicades als treballs domèstics, a les dones els en correspon el 
75%, i als homes l’altre 25%. 

A mesura que la taxa d’ocupació remunerada de la dona creix, el mante-
niment de la desigual assumpció del treball domèstic tendeix a reduir el 
temps que destinaven al lleure, el repòs i les relacions socials, fet que expli-
ca que la majoria de les dones amb «doble jornada», a casa i fora de casa, 
afirmin que el seu ritme habitual de vida es produeix «amb presses» (per al 
83%), «sense prou temps per a les seves aspiracions» (71%) i «amb efectes 
negatius, físics o psíquics, per a la salut» (63%) (Col·lectiu Ioé, 1996). 
Aquest conjunt de discriminacions s’accentua entre les dones en situació 
social precària i amb baixa qualificació laboral, característiques més pre-
sents, com sabem, en el col·lectiu de les persones amb discapacitat.

En aquest context, cal constatar una important llacuna en l’EDAD-2008, 
ja que no permet saber amb precisió en quina proporció les dones es con-
tinuen encarregant de les tasques domèstiques, ni tampoc fins a quin punt 
els homes s’hi impliquen. A partir de la pregunta sobre l’activitat econò-
mica principal de la setmana anterior, sabem que un 23,5% de les dones en 
edat de treballar (182.500 en nombres absoluts) es van adscriure a la case-
lla «feines de casa» (només el 0,2% dels homes); tot i amb això, com que 
era una pregunta amb una opció única de resposta, no podem saber quan-
tes de les qui van respondre a les altres activitats («pensions», «treballant», 
«a l’atur», «estudis») s’ocupaven també, en part o exclusivament, del tre-
ball domèstic. 

L’enquesta feta una dècada abans, més precisa en aquest punt, deixava 
veure que, a més a més de les dones que assenyalaven «treballadores de la 
llar» com a ocupació principal, n’hi havia un 31% que conjugava aquesta 
activitat amb l’ocupació, l’atur, la percepció de pensions o l’estudi. Si apli-
quem aquesta mateixa proporció a la dada coneguda de l’enquesta del 
2008, veurem que aquest últim any hi havia un 34% de dones amb disca-
pacitat en edat laboral ocupades en les feines de casa (265.000 en nombres 
absoluts). Aquesta proporció seria sensiblement inferior a l’existent deu 
anys abans (51,9%). Tractant-se d’una estimació, convé relativitzar aquest 
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recorregut positiu que, així i tot, encara és lluny de la taxa corresponent al 
conjunt de la població femenina a Espanya (gràfic 6.20). Segons l’Enquesta 
de Població Activa del 2008, les dones entre 16 i 64 anys eren 15,1 milions, 
de les quals 3,7 milions estaven inscrites com a «inactives» a l’epígraf «fei-
nes domèstiques».

GrÀFIc 6.20

Dones en edat laboral amb discapacitats que s’encarreguen  
de les tasques domèstiques i comparació amb la mitjana espanyola  
(en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitats i deficiències, 1999; de l’Enquesta sobre 
discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 2008; i de l’Enquesta de Població Activa de 2008 
(mitjana dels quatre trimestres), per a la població general. La dada corresponent a les dones amb discapacitat el 
2008 és estimativa.

La participació de les dones en les tasques de casa presenta una àmplia 
tipologia, que va des de la dedicació plena fins a la dedicació nul·la, amb 
diverses posicions intermèdies. Prenem com a base l’estudi qualitatiu ja 
esmentat (Col·lectiu Ioé i CIMOP, 1998: 291-302) per sintetitzar les diver-
ses situacions:

•  Un sector de dones «mestresses de casa» sense ocupació extradomès-
tica, el més nombrós entre les dones amb discapacitat, presenta, inter-
nament, una notable diversitat. En un pol hi ha les dones que es 
mouen en les coordenades d’una mentalitat tradicional que assigna al 
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sexe femení l’espai privat de la casa, i al masculí l’espai del treball 
extradomèstic i les relacions públiques; així que construeixen la seva 
identitat com a cuidadores dels altres membres de la llar i se senten 
relativament satisfetes realitzant-se d’aquesta manera. No obstant 
això, un altre sector de dones «mestresses de casa» (sobretot les co-
horts d’edat més joves i més qualificades) viuen la seva reclusió en la 
feina de casa com una obligació forçada per les circumstàncies i per la 
dificultat d’accedir al mercat de treball remunerat. Evidentment, per 
a elles el treball domèstic és una forma d’inserció en l’exclusió, ja que 
no poden complir les seves expectatives de realització en l’exterior.

•  A l’extrem contrari, una minoria de dones amb discapacitat ha acon-
seguit de desenvolupar una carrera professional en el mercat compe-
titiu fins al punt de fer-la pràcticament incompatible amb les tasques 
de la llar, que s’assignen a altres persones (normalment empleades 
domèstiques). Aquesta forma de realització implica importants cos-
tos i renúncies per a la dona, sobretot si no aconsegueixen de superar 
el model competitiu-agressiu que caracteritza les relacions en el mer-
cat laboral. 

•  En una posició intermèdia se situen les dones que desenvolupen els 
dos tipus d’activitat en fases successives: empleades mentre no tenen 
descendència, es dediquen després a la casa i a criar els fills, per tornar 
finalment, en l’etapa del «niu buit», a la feina remunerada. Aquest 
tipus de trajectòria presenta diversos problemes per a una inclusió 
social satisfactòria: en primer lloc, el tall en l’itinerari professional 
mentre crien els fills implica inevitablement una discriminació en rela-
ció amb la carrera de l’home, sobretot si es tracta d’ocupacions qua-
lificades del sector primari; en segon lloc, les expectatives de les dones 
de reinserir-se laboralment a una edat avançada topen amb la barrera 
del mercat de treball, cada vegada més competitiu i polaritzat.

•  En una altra posició també intermèdia trobem les dones que tracten 
de simultaniejar la feina domèstica i l’extradomèstica al llarg de la 
seva vida adulta. Potser aquesta és la situació tendencialment més tí-
pica de les mares de família actuals, amb limitacions funcionals o sen-
se, que volen accedir al mercat de treball remunerat però no poden –o 
no volen– renunciar al seu paper de mestresses de casa. Es tracta de 
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l’anomenada «doble jornada», que situa la dona en una situació 
d’estrès i esgotament físic difícils de portar durant molt temps (ser 
«superdones»), i això s’accentua en els casos en què la discapacitat 
implica limitacions afegides.
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 VII. Relacions socials, associacionisme  
i activitats de lleure

Aquest capítol aborda un conjunt de temes que tenen a veure amb les 
relacions que estableixen les persones amb discapacitat, tant amb la seva 
pròpia família com amb la resta de la societat, en particular amb amis-
tats, xarxes socials i associatives, les aficions i el temps lliure. També s’hi 
tracta específicament el problema de la discriminació a causa de la disca-
pacitat, i se n’assenyalen els motius i les circumstàncies en què es pro-
dueix.

 7.1. Estat civil i tipologia de les llars

Un símptoma d’emancipació de les persones en arribar a la vida adulta és 
l’abandonament de la llar parental per formar-ne una de nova, cosa que 
tradicionalment solia coincidir amb el moment de casar-se. Es passa ales-
hores de l’estat de solters al de casats. L’EDAD-2008 considera cònjuge o 
parella «tant al cònjuge legal, per matrimoni religiós o civil amb la perso-
na amb discapacitat, com a la parella no legalitzada sempre que la per-
sona amb discapacitat hi mantingui una convivència continuada (no oca-
sional o esporàdica) a la llar comuna» (INE, 2010: 92).

D’altra banda, a les últimes etapes de la vida s’incrementen els casos de 
viduïtat, un cop que mor un dels cònjuges. No obstant això, sectors mino-
ritaris es mantenen solters tota la vida o passen a un estat, de vegades 
transitori, de separació legal o divorci. Fins als 25 anys preval l’estat civil 
de solteria en la població general i es viu a la casa paterna (més del 90%); 
després preval la convivència en parella, generalment amb fills (entorn del 
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75%); finalment, en una etapa més avançada de la vida, la parella se sol 
trobar sola o passa a l’estat de viduïtat en morir un dels cònjuges (situació 
més habitual entre les dones). Entre les persones amb discapacitat també 
es produeix aquesta evolució, però amb alguns trets propis: en general hi 
ha més solteres i menys casades fins als 65 anys, i més vídues a partir 
d’aquesta edat.

El gràfic 7.1 compara l’evolució per trams d’edat de la proporció de per-
sones casades amb discapacitat i sense discapacitat. Aquestes darreres 
accedeixen al matrimoni en molta més proporció entre els 21 i els 45 
anys, la qual cosa indica una emancipació molt menor de la llar parental 
en les persones amb discapacitats: entre els 21 i els 25 anys la taxa de 
persones casades en la població sense discapacitats és més del doble que 
no pas en la població amb discapacitats; un 51% més elevada entre els 26 
i els 35 anys, i un 47% entre els 36 i els 45 anys. En edats més avançades, 
la diferència és menys pronunciada, cosa que s’explica per la incorpora-
ció constant de noves persones ja casades amb discapacitat sobrevinguda: 

GrÀFIc 7.1
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2008. qüestionari a les llars.
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un 22% més de persones casades entre els 46 i els 55 anys, i el 14% més 
entre els 56 i els 64. Finalment, en el tram de més de 65 anys, la propor-
ció de persones amb limitacions s’incrementa a mesura que avança 
l’edat, cosa que dóna lloc a una taxa molt més alta de viduïtat (44%) que 
no entre la població d’aquesta mateixa edat sense discapacitats (26%).

Quant al sexe, l’evolució de l’estat civil varia notablement en tots dos 
col·lectius, amb discapacitat i sense. Fins als 50 anys, la proporció de do-
nes casades és més gran que no pas la d’homes casats, una situació que 
s’inverteix a partir d’aquesta edat. El gràfic 7.2 mostra, en particular, 
l’evolució de les persones casades amb discapacitat. Hi observem una taxa 
molt més alta entre les dones fins als 55 anys, però amb una tendència 
decreixent; a partir d’aquesta edat davalla bruscament.

GrÀFIc 7.2 

Proporció de dones i homes casats per trams d’edat en la població 
amb discapacitat (en percentatge)

0

25

50

75

100 Mujeres

Hombres

65 y más56-6446-5536-4526-3521-25 años

PERSONES CASADES AMB DISCAPACITAT (%)

TRAMS D’EDAT

 C. Públicos C. Privados
E. Infantil 81,60 18,30
E. Primaria 83,70 16,20
ESO 80,70 19,20
Bachillerato 83,60 16,30
Ciclos Formativos 78,10 21,80
Garantia Social 71,40 28,50
E. Especial 65,30 34,60

Homes Dones

MÉS DE 6556-6446-5536-4526-3521-25 ANYS

 Hombres Mujeres
21-25 años 0,9 7,5
26-35 20,5 37,4
36-45 38,4 58,4
46-55 61,9 67,4
56-64 73,8 66,9
65 y más 71,0 34,9

0

25

50

75

100

7,2

0,9
7,5

20,5

37,4 38,4

58,4
61,9

67,4
73,8

66,9
71,0

34,9

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008. qüestionari a les llars.

El descens de la taxa de dones casades amb discapacitat a partir dels 56 
anys és degut a l’increment de les separades-divorciades i, sobretot, de ví-
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dues en aquest tram. Entre els 56 i els 65 anys, les separades-divorciades 
(9,5%) i les vídues (13,9%) representen la quarta part del col·lectiu femení, 
per només un de cada deu homes en el mateix tram d’edat (7,2% separats-
divorciats i 3,6% vidus). Aquesta diferència s’accentua a partir dels 65 
anys, no ja per la taxa de separacions-divorcis, que minva i s’equilibra 
entre tots dos sexes (1,7%), sinó per la de viduïtat, que arriba al 55,9% 
entre les dones per només el 20,1% entre els homes amb discapacitats. Les 
explicacions per interpretar aquesta diferent evolució entre tots dos sexes 
són múltiples, com ara que les dones es casen més d’hora amb homes més 
grans que elles, que moren abans (perquè tenen més anys i per la mortali-
tat masculina més elevada),(1) cosa que explica l’increment de vídues, o bé 
la major propensió dels homes a contreure segones o terceres núpcies, fe-
nomen que explicaria la taxa més elevada de separades-divorciades entre 
els 36 i els 65 anys.

Quant a l’estat de solteria, és més estès entre les persones amb discapacitat 
en totes les etapes de la vida, tot i que a mesura que avancen els trams 
d’edat la taxa es redueix, com a efecte col·lateral de la incorporació de 
persones amb discapacitat sobrevinguda. La taxa de solteria entre els 26 i 
els 35 anys és del 69,5% en les persones amb discapacitat (55,3% en les que 
no en tenen); del 42,4% entre els 36 i els 45 anys (21,9% en el segon grup), 
del 20,0% entre els 46 i els 55 (per 10,5%), 12,1% entre els 56 i 64 (per 
7,5%) i 7,4% a partir dels 65 anys (per 7,2% en la població sense discapa-
citats).

En les persones amb discapacitat, la solteria és molt més abundant entre 
els homes que no pas entre les dones, fins arribar als 65 anys, en corres-
pondència amb l’evolució de les persones casades en cada tram d’edat. En 
especial, destaca la taxa d’homes solters entre els 35 i els 45 anys, que 
arriba al 54,4%, cosa que sembla un símptoma evident dels problemes 
d’emancipació familiar del col·lectiu masculí (entre les dones aquesta taxa 
és del 29,4%). Com a explicació d’aquesta diferència, cal assenyalar que la 
prevalença en homes amb menys de 65 anys que tenen dificultat per man-
tenir relacions personals (sentimentals, de parella o sexuals, relació amb 
estranys i formar una llar o mantenir relacions familiars) és molt més ele-

(1)  L’esperança de vida de les dones a Espanya el 2008 era de 84,3 anys, és a dir, 6,1 anys més elevada que 
la dels homes (78,2 anys).



162 dIScAPAcItAtS I IncLuSIó SocIAL

vada (1,1%, entorn de 175.000 subjectes) que no pas la de les dones (0,7%, 
105.000); així mateix, les limitacions de comunicació, que afecten un quart 
de milió de persones entre els 16 i els 64 anys, incideixen força més en els 
homes (1%) que en les dones (0,6%).

La tipologia de les llars en què viuen les persones amb discapacitat no 
varia gaire respecte a la que correspon a la població general:

•  La meitat viu amb un nucli de parella, «amb fills» (25,6%) o bé «sense 
fills» (25%), taxes molt properes a la mitjana general a Espanya.

•  El 16% viu en llars unipersonals (18% la població general), una cir-
cumstància que és més habitual entre les dones amb discapacitat 
(20%) que no entre els homes (11%). La taxa tampoc no s’allunya 
gaire de la mitjana general del país.

•  La diferència més gran es produeix en el nombre de llars monoparen-
tals on conviuen el pare o la mare amb algun descendent, una situació 
que es dóna cinc vegades més entre persones amb discapacitat (10,2%) 
que no en la població general (2%); per sexes, les dones amb discapa-
citat viuen més en aquest tipus de llars (11,9%) que els homes (7,7%). 
Per explicar aquesta diferència cal tenir en compte el nombre més 
gran de dones que romanen en situació de separades, divorciades o 
vídues, a més de la tendència a quedar-se a càrrec dels fills en cas de 
separació dels progenitors.

•  Finalment, figura l’epígraf «un altre tipus de llar», on se situa el 23% 
de les persones amb discapacitat i el 31% de la població general (ve-
geu el gràfic 7.3).

Les modalitats de llar segons els tipus de discapacitat presenten també 
algunes variants significatives. Les persones amb dificultats de visió i audi-
ció són més presents que la resta en llars unipersonals; les que tenen limi-
tacions per a l’aprenentatge i l’aplicació de coneixements, comunicació i 
interaccions i relacions personals són més freqüents en llars monoparen-
tals. Les modalitats de «parella amb fills o sense» es reparteixen de manera 
equilibrada en tots els tipus de discapacitat. 
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GrÀFIc 7.3 

Tipologia de les llars d’homes i dones amb discapacitat  
i de la població general d’Espanya (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008, per a les persones amb discapacitat; i de l’Enquesta de pressupostos familiars, 2008, per a la població 
general.

 7.2. Relacions familiars

El focus principal de relació social per a la majoria de les persones és la 
seva pròpia família. En primer lloc hi ha el cònjuge per als qui conviuen en 
parella, una situació en la qual es troben, com ja hem vist, la meitat de les 
persones amb discapacitat més grans de 20 anys. La família, però, té molts 
altres membres, entre els quals destaquen els pares i sogres, germans i ger-
manes, fills i filles, gendres i joves, néts i avis, cosins, etc., amb els quals es 
mantenen unes relacions més o menys intenses.

Segons l’enquesta del 2008, el 99,9% de les persones amb discapacitat re-
coneixia tenir parents. És a dir, menys de 3.000 persones –el 0,1% del total, 
de les quals dues terceres parts més grans de 75 anys– deien que no tenien 
cap familiar. Al seu torn, unes altres 10.000 persones amb discapacitat (el 
0,26% del total), dues terceres parts de les quals dones, assenyalaven que 
l’únic lligam de parentiu que els quedava era el seu cònjuge. En tots aquests 
casos la presència dels amics és especialment important: la meitat dels que 
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no tenien cap parent i dos terços dels qui només comptaven amb la seva 
parella afirmava tenir-ne.

Tot seguim recollirem diverses informacions relatives a la relació del 
col·lectiu estudiat amb els seus familiars. En primer lloc, veurem si comp-
ten o no amb els diversos tipus de parents, on viuen i amb quina freqüèn-
cia s’hi relacionen (trobades i contactes telefònics o per correu). En l’anàlisi 
distingirem dos trams d’edat: de 6 a 64 anys, i a partir de 65, ja que la re-
lació amb els parents també canvia segons l’etapa de la vida.

Parents que tenen i on viuen

Fins als 64 anys, a part del cònjuge, es conviu a la mateixa llar principal-
ment amb els fills i filles (45% de les persones amb discapacitat), pares i 
mares (28%) i germans i germanes (17%). A més a més, però, i encara que 
hom no hi convisqui sota el mateix sostre, aquests familiars més propers 
(amb lligams de filiació, paternitat o fraternitat) són presents amb un pes 
important en la majoria dels casos, més de la meitat de les vegades al ma-
teix municipi, de la mateixa manera que els «altres parents», com veiem al 
gràfic 7.4 (en cas que hi hagi diversos parents del mateix tipus –pare, fill, 
germà, etc.–, la ubicació es refereix al «més proper»). La quarta part té 
també en aquest tram de la vida –que va fins als 64 anys– néts, i una terce-
ra part, sogres, a més d’avis, cosins, etc.

A partir dels 65 anys més del 98% de les persones amb discapacitat ja no 
tenen pares ni sogres; aleshores cobren una importància especial els fills i 
filles, presents en el 88% dels casos i amb els quals conviu més d’una terce-
ra part de les persones amb discapacitats (39%); quan això no passa, un 
altre 38% viu en una altra casa del mateix municipi (el 22% al mateix barri, 
el 4% al mateix edifici) i tan sols l’11% en una altra ciutat (el 4% en una 
altra província, l’1% en un altre país). Les persones grans amb discapaci-
tat també tenen néts en el 80% dels casos, el 16% dels quals conviuen sota 
el mateix sostre i un altre 48% al mateix municipi. En tercer lloc hi ha els 
germans, presents en el 73% dels casos, tot i que només el 4% hi conviuen 
(el 41% viu al mateix municipi, i el 29% en una altra ciutat). 
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GrÀFIc 7.4 

Lloc de residència dels familiars, segons trams d’edat  
de les persones amb discapacitat (en percentatge)
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  Otros parientes  Nietos/as  Hijos/as Hermanos/as  Suegros/as  Padres/Madres
 En el mismo domicilio 7,0 15,5 39,3 3,6 0,3 0,4
 En el mismo municipio 51,7 47,5 38,0 40,6 0,8 0,5
 En otro municipio 23,2 17,2 10,9 29,1 0,7 0,5
 No tiene 18,1 19,9 11,9 26,7 98,2 98,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Per al conjunt de totes les edats, si descartem el cònjuge, els parents que 
més sovint conviuen amb les persones amb discapacitat són els fills (el 42% 
del col·lectiu estudiat), seguits dels pares (12%), els néts (10%) i els ger-
mans (9%). Aquestes taxes de convivència varien força segons les deficièn-
cies que desencadenen la discapacitat. Així, la convivència amb els fills és 
més freqüent en els casos de deficiències múltiples (47%), del llenguatge, 
parla i veu (45%) i viscerals (també el 45%); amb els pares en cas de defi-
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ciències mentals (29%), del llenguatge, parla i veu (17%) i del sistema ner-
viós (15%); amb els néts en els casos de deficiències múltiples (19%) i men-
tals (14%); i amb els germans quan es tracta de deficiències mentals (21%) 
i del llenguatge, parla i veu (15%). 

Freqüència de les trobades i visites

L’existència de parents –omnipresent i molt diversificada– no implica, 
però, que la relació que s’hi té sigui habitual. La freqüència dels intercan-
vis varia segons múltiples circumstàncies, entre les quals destaca –si bé no 
és determinant– la proximitat de la residència. Així mateix, en aquest cas 
convé distingir la variable sexe, a banda de l’edat.

El gràfic 7.5 presenta detalladament la intensitat dels intercanvis familiars 
dels homes i dones amb discapacitat, abans i després de fer els 65 anys. En 
general, podem observar-hi que les «relacions diàries» són les més habi-
tuals (mitjana global del 42%), seguides de «amb prou feines es veuen» 
(23%), «un o dos cops per setmana» (21%) i «un o dos cops al mes» (13%). 
Per trams d’edat, abans dels 65 anys les relacions diàries són vuit punts 
percentuals més freqüents que no pas a partir d’aquesta edat, una etapa en 
què els contactes habituals amb la resta de la família minven. Per sexes, la 
intensitat dels contactes és molt semblant, si bé la freqüència de la relació 
entre les mares amb discapacitat i els seus fills sempre és més gran que no 
la dels pares. En canvi, la relació dels fills amb discapacitat menors de 65 
anys respecte als seus pares és més intensa que la de les filles, una situació 
que s’inverteix quan passen la barrera dels 65 anys: en aquest cas les dones 
veuen diàriament els seus progenitors (inevitablement d’una edat molt 
avançada) més del doble que els homes, perquè s’encarreguen de tenir-ne 
cura.

La relació entre germans és més freqüent abans dels 65 anys que no des-
prés, i és una mica més intensa la que mantenen els germans amb discapa-
citat que les germanes amb discapacitat. Abans dels 65 anys, entorn de la 
quarta part de les persones amb discapacitat amb prou feines si conrea les 
relacions fraternes, i a partir dels 65 anys aquesta proporció arriba al 43% 
per a tots dos sexes. La relació amb els sogres és més intensa en els homes 
amb discapacitat (26% diàriament) que no pas en les dones de menys de 65 
anys (17%). Quant als néts, més de la meitat dels qui en tenen abans dels 
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65 anys s’hi relacionen diàriament, una proporció que es redueix vuit 
punts percentuals, però que continua sent molt intensa per a tots dos se-
xes, a partir d’aquesta edat.

GrÀFIc 7.5 

Freqüència de les trobades amb familiars, segons el sexe i l’edat  
de les persones amb discapacitat (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Per tipus de discapacitat, les relacions amb els parents més propers (pares, 
germans i fills de tots dos sexes) són més intenses en els trastorns 
d’«interaccions i relacions personals», «comunicació» i «aprenentatge, 
aplicació de coneixements i desenvolupament de tasques». En aquests ca-
sos, en els quals precisament les persones enquestades presenten proble-
mes relacionals, els seus parents més propers intensifiquen els intercanvis 
entre 10 i 20 punts percentuals més que no pas en els altres cinc tipus de 
discapacitat (visió, audició, mobilitat, autocura i vida domèstica). En can-
vi, la relació amb els néts és molt semblant –i sempre intensa– en tots els 
casos. Passa una cosa semblant en la relació amb els sogres, però en aquest 
cas amb una freqüència general força menor que amb els altres parents 
(només destaquen els que presenten problemes de visió, la relació diària 
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dels quals amb els sogres és força més alta que la mitjana, i els que tenen 
trastorns d’interacció i relació personal, amb una taxa molt per sota de la 
mitjana). 

Contactes telefònics o epistolars

Els contactes telefònics o epistolars de les persones amb discapacitat amb 
els diversos parents presenten una freqüència una mica més baixa que les 
trobades personals, però amb les mateixes pautes de repartiment: màxima 
proporció de contactes amb els fills (54% «cada dia o quasi cada dia»), 
una mica menys amb els progenitors (39%) i, després, amb els néts (28%), 
els germans (17%), els sogres (15%) i altres parents (9%).

La diferència principal amb els intercanvis cara a cara és que la freqüència 
dels contactes telefònics i epistolars de les dones amb discapacitat és sen-
siblement més alta que la dels homes, llevat de la relació amb els sogres, en 
què el nombre de contactes és el mateix en tots dos sexes (gràfic 7.6). 
Aquesta diferència de gènere es produeix abans i després dels 65 anys, la 
qual cosa permet d’afirmar que les dones són la principal via d’intercanvi 
a les famílies i, concretament, dels lligams de solidaritat i suport mutu.

Els contactes telefònics o epistolars minven notablement a partir dels 65 
anys. Així, el contacte diari amb els fills baixa per al conjunt de tots dos 
sexes del 60% al 51% (en el cas de les dones, del 65% al 53%), mentre que 
la proporció de persones que amb prou feines si tenen connexió amb els 
descendents («menys d’una vegada al mes») augmenta del 21% al 23% (en 
les dones, del 17% al 23%). Si tenim en compte que la via principal de cura 
de la gent gran amb discapacitat són les filles, aquesta darrera taxa és espe-
cialment significativa, perquè coincideix amb el fet, que acabem d’exposar, 
que els fills de les persones amb discapacitat visiten menys els seus pares 
quan es fan grans.

També es redueix la freqüència dels contactes telefònics o epistolars amb 
els germans, néts i altres familiars entre les persones grans amb discapaci-
tat. No obstant això, és important destacar que més de la meitat manté 
com a mínim un contacte setmanal amb els néts, una tercera part amb els 
germans i la quarta part amb altres parents.
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GrÀFIc 7.6

Freqüència dels contactes telefònics o epistolars entre les persones 
amb discapacitat i els seus parents (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

 7.3. Relacions d’amistat

El 86% de les persones amb discapacitat reconeix tenir algun amic, quasi 
sempre resident a la mateixa població (el 65% al mateix barri o poble i el 
12% al mateix edifici). Per sexes, la manca d’amistats és més freqüent entre 
les dones (15%) que no entre els homes (11%) i, per trams d’edat, les perso-
nes més grans de 65 anys reconeixen la manca d’amics en una proporció 
molt més alta (15%) que els que no han arribat a aquesta edat (10%). Les 
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dones de més de 64 anys reconeixen, al seu torn, tenir aquesta mancança en 
una proporció molt més alta (17%) que no pas els homes del seu grup d’edat 
(11%).

En general, la freqüència de la relació amb els amics és força intensa al llarg 
de tota la vida. La freqüència és diària en el 35% dels casos, d’un o dos cops 
per setmana en el 29%, d’un o dos cops al mes en l’11%, i amb una periodi-
citat superior a un mes en el 13% dels casos. Aquestes taxes mitjanes són 
superades amb els parents més propers a les persones amb discapacitat (pa-
res i fills, a més del cònjuge), però no en relació amb els germans o altres 
familiars. No obstant això, com passa també en la població general, les 
amistats són un recurs important per a les persones amb discapacitat, i no 
hi ha dubte que això té efectes molt positius amb vista a la seva inserció 
social normalitzada. El gràfic 7.7 recull la presència i la intensitat de les re-
lacions d’amistat que descrivim.

GrÀFIc 7.7

Relacions d’amistat de les persones amb discapacitat (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Per tipus de discapacitat, la manca d’amics dobla la mitjana en els tras-
torns d’interaccions i relacions personals (24%), aprenentatge (24%) i co-
municació (23%), justament els casos en què, probablement com a com-
pensació, més intensos són els contactes amb els parents propers. Es tracta 
de situacions que sovint tenen l’origen en deficiències mentals o múltiples, 
els dos tipus més estretament vinculats a l’absència d’amics (23% i 19%, 
respectivament). Al seu torn, els que pateixen trastorns osteoarticulars, 
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d’audició i visuals són els que tenen més amistats i hi mantenen una rela-
ció assídua (tres quartes parts es veuen cada dia o, si més no, un cop per 
setmana).

Les relacions socials s’intensifiquen lleugerament segons la mida dels mu-
nicipis: als més petits, de menys de 10.000 habitants, el 90,1% de les perso-
nes amb discapacitat té algun parent o alguna amistat amb qui es veuen 
cada dia, una proporció que baixa al 84,1% a les capitals de província i 
municipis de més de 100.000 habitants. La taxa, a partir d’aquest mínim, 
augmenta entorn de dos punts segons cada tram de població (el 86,9% 
entre 50.000 i 100.000 i el 88,9% entre 10.000 i 50.000 habitants).

Els contactes telefònics, epistolars o electrònics amb amics es tenen diària-
ment en el 16% dels casos, amb una proporció semblant de tots dos sexes 
i una tendència decreixent en funció de l’edat (el 21% abans dels 65 anys, 
el 12% a partir d’aquesta edat). Una mica més d’una tercera part es comu-
nica per aquests mitjans almenys una vegada al mes, i quasi la meitat amb 
menys freqüència. És el comportament habitual entre les persones amb 
discapacitat d’edat avançada (58% dels homes, 54% de les dones).

Finalment, l’enquesta del 2008 va mirar d’explorar si les persones amb 
discapacitat havien tingut més o menys facilitats el darrer any per relacio-
nar-se amb els amics o fer noves amistats. Quant a la relació amb els amics, 
una de cada deu va assenyalar que no podia relacionar-s’hi (4%) o que no 
havia trobat «cap facilitat» per fer-ho (8%). A l’extrem oposat, quasi dues 
terceres parts (61% els homes, 56% les dones) reconeixien haver tingut 
«molta facilitat» i, entremig, un terç deia que havien tingut «poques faci-
litats» (32% les dones, 29% els homes). Per trams d’edat, les facilitats per 
relacionar-se eren entorn de 15 punts superiors abans dels 65 anys que 
després.

A la pregunta de si havien tingut facilitats per fer nous amics, la majoria 
responia que no, perquè no podia fer-ho (6%) o bé perquè havia tingut 
poques facilitats (40%) o cap (30%). Només una quarta part (28% els ho-
mes, 20% les dones) reconeixien que havien tingut moltes facilitats per fer 
noves amistats. En aquest sentit, són també més homes que no pas dones 
els que consideren que el darrer any van tenir moltes facilitats per adreçar-
se a persones que no coneixien (33% i 28%, respectivament), mentre que la 
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majoria considerava que no va poder establir noves relacions (5%) o que 
les facilitats que van tenir en aquest sentit van ser poques (47%) o cap 
(20%). En aquests casos, són les persones grans i, sobretot, les dones, les 
qui topen amb més dificultats.

La facilitat per relacionar-se o per fer nous amics és més gran en els afectats 
per discapacitats sensorials (audició, visió) i del sistema motor (mobilitat), i 
sensiblement menor en els que pateixen problemes mentals (comprensió, 
aprenentatge, relacions personals); en una posició intermèdia de dificultat 
trobem els altres dos tipus de discapacitat (autocura i vida domèstica).

 7.4. Participació en associacions

La participació en associacions del sector ha exercit un paper important, 
tant a Espanya com a la resta del món, com una via d’expressió, organit-
zació i intervenció de la població amb discapacitats. En el marc demo-
cràtic del nou Estat de les autonomies (Constitució de 1978) i després de 
la promulgació de la Llei d’integració social del minusvàlid (LISMI) el 
1982, que reconeixia l’important paper de les associacions d’afectats, es va 
impulsar un procés d’articulació de les associacions a escala autonòmica i 
estatal. El CERMI (Consell Espanyol de Representants de Minusvàlids) 
va ser el principal òrgan de representació que va participar amb caràcter 
consultiu en l’aplicació i avaluació de les polítiques públiques relacionades 
amb la discapacitat.

El 2008 només una de cada vint persones amb discapacitat (el 5,6%, gaire-
bé 200.000 persones) estava afiliada a associacions especialitzades del sec-
tor, amb més presència d’homes (6,7%) que no de dones (4,9%). En gene-
ral, l’afiliació és molt més alta en els casos de deficiència psíquica –sovint 
per mediació dels parents– que en els de naturalesa física o sensorial. Així, 
la taxa d’afiliació dobla la mitjana en els casos de deficiències del sistema 
nerviós (12,2%), del llenguatge, parla i veu (9,1%) i deficiències mentals 
(8,9%), però és tan sols del 2,6% en les osteoarticulars, i del 3,7% en les 
viscerals; en les deficiències de l’oïda, és del 3,3%, i en les visuals, del 6,1%, 
en aquest cas lleugerament per damunt de la mitjana general.
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Com que les deficiències psíquiques tenen una prevalença més gran en les 
discapacitats congènites i infantils, la taxa d’afiliació és molt més alta en 
les primeres etapes de la vida, i disminueix en edats avançades, quan ad-
quireixen més pes les deficiències físiques i sensorials. Segons un estudi 
monogràfic fet al País Basc, les persones amb discapacitat en edat laboral 
integrades en organitzacions associatives de l’economia social presentaven 
una taxa d’activitat i d’ocupació molt més alta que no pas les no associa-
des (Barea i Monzón, 2008: 144-145). A més, els avantatges que implica el 
fet de pertànyer a una associació s’aprofiten més en l’edat laboral que no 
en l’edat de jubilació, moment en què moltes limitacions sobrevingudes 
són considerades com pròpies de l’edat i gairebé inevitables. En conse-
qüència, la taxa d’afiliació varia moltíssim segons l’edat, amb taxes màxi-
mes en els primers trams i mínimes en els darrers (gràfic 7.8).

GrÀFIc 7.8

Taxes d’afiliació de les persones amb discapacitat a associacions del 
sector, per trams d’edat (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

En la majoria dels casos sabem el motiu de la pertinença a l’associació: els 
més freqüents són els trastorns de coordinació de moviments o to muscu-
lar (34.000 casos, més de dues terceres parts són dones), la mala visió 
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(25.000 casos), la ceguesa total (13.000), la columna vertebral (12.000) i 
un conjunt d’afeccions psíquiques (deficiència intel·lectual, demències i 
malalties mentals), que en conjunt sumen 50.000 afiliacions (la majoria, 
homes). En correspondència amb això, les associacions amb un nombre 
més alt d’afiliacions a partir de l’enquesta del 2008 són les següents:

HoMES  donES totAL

oncE (organització nacional de cecs Espanyols) 23.485 22.449 45.934

FEdEr (malalties rares) 5.435 10.689 16.124

cocEMFE (minusvàlids físics) 5.321 8.985 14.306

FEAPS (persones amb discapacitat intel·lectual) 8.639 4.918 13.557

creu roja 4.440 6.051 10.491

ASPAcE (paràlisi cerebral) 3.901 3.271 7.172

FELEM (esclerosi múltiple) 1.707 4.472 6.179

cnSE (sords) 2.658 2.083 4.741

Fundació Alzheimer Espanya 1.131 3.440 4.571

ASPAyM (lesions medul·lars i gran discapacitat física) 2.802 1.707 4.509

Síndrome de down 1.727 2.479 4.206

AEcc (càncer) 547 3.068 3.615

FEAFES (malalts mentals) 2.068 985 3.053

FIAPAS (famílies de persones sordes) 1.153 1.313 2.466

ALcEr (malalties renals) 1.540 867 2.407

Federació Espanyola de Parkinson 765 713 1.478

FEdAcE (dany cerebral) 587 724 1.311

Finalment, si comparem la taxa d’afiliació del 2008 amb la del 1999, po-
dem comprovar un increment significatiu. En l’edat laboral (16-64 anys), 
les persones que formen part d’organitzacions del sector han passat del 
7,5% al 10%. Els homes han passat del 8,5% al 10,9%, i les dones del 6,5% 
al 9,2%. No obstant això, el gràfic 7.9 mostra que la immensa majoria de 
les persones amb discapacitat continuen sense formar part activa de les 
organitzacions del sector (la qual cosa no vol dir que no aprofitin els ser-
veis que ofereixen).
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GrÀFIc 7.9

Evolució de la taxa d’afiliació de persones amb discapacitat  
a associacions del sector (1999-2008, en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitats i deficiències, 1999; i de l’Enquesta sobre 
discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 2008. 

 7.5. Activitats del temps lliure

L’enquesta del 2008 preguntava a les persones amb discapacitats quines 
eren les activitats principals que practicaven en el seu temps lliure; es per-
metia un màxim de tres respostes. Així mateix, se’ls preguntava sobre els 
tipus d’activitats que voldrien practicar en el seu temps de lleure però que, 
per la seva mateixa discapacitat, no els era possible d’exercitar. El gràfic 
7.10 en recull les respostes principals; al mateix temps, compara aquestes 
respostes amb els resultats obtinguts per a la població general d’Espanya 
en una enquesta del CIS sobre el temps lliure. Aquesta enquesta pregunta-
va també pels tres tipus d’activitat més freqüents en el temps lliure i per les 
tres més desitjades. Per poder comparar totes dues enquestes, es fonen en 
una sola resposta les dues del CIS: «Escoltar la ràdio» i «Escoltar música» 
esdevé «Escoltar la ràdio o música»; «Sortir a prendre alguna cosa amb la 
parella o la família» i «Reunir-se amb els amics fora de casa» es fusionen 
en «Visitar la família o els amics», i «Assistir a espectacles» i «Veure algu-
na exposició» ara és «Assistir a espectacles». D’altra banda, es fonen en 



176 dIScAPAcItAtS I IncLuSIó SocIAL

«Navegar per internet» les dues de l’EDAD-2008: «Navegar per internet» 
i «Xatejar o enviar e-mails»; i en «Assistir a espectacles» les corresponents 
a «Visitar biblioteques o museus» i «Assistir a esdeveniments esportius o 
culturals». En el recompte no s’inclouen dues activitats que només aparei-
xen a l’enquesta de discapacitats, ja tractades en altres apartats: «Parlar 
per telèfon amb familiars o amics» i «Assistir a classes o cursos». Sí que 
s’hi inclouen les activitats «Compres» i «Viatjar», encara que no apareixen 
en els resultats de l’enquesta del CIS, per la qual cosa es mostren a la part 
inferior del gràfic.

Les persones amb discapacitat dediquen, lògicament, molt de temps a 
dues activitats de lleure: mirar la televisió i escoltar la ràdio, i força menys 
a les altres activitats de totes dues enquestes. Un fet que crida especial-
ment l’atenció és que la població amb discapacitats dedica menys de la 
meitat de temps que la població general a visitar la família o els amics.

Pel que fa a les activitats de lleure que més voldrien fer, la menor freqüèn-
cia d’activitats desitjades entre les persones amb discapacitat (llevat de 
«treballs manuals») pot ser deguda al fet que la pregunta es limitava a les 
activitats que no es feien «a causa de la discapacitat». Entre les més desit-
jades pel col·lectiu estudiat, en destaquen dues: «Fer exercici físic» i «Viat-
jar»; reben menys respostes «Fer treballs manuals», «Anar a comprar» i 
«Visitar la família i els amics». En canvi, entre la població general, les ac-
tivitats que més els agradaria ampliar són visitar la família i els amics, fer 
exercici físic i assistir a espectacles.

En el col·lectiu amb discapacitats, la diferència d’activitats per sexes no és 
gaire gran, però els homes tendeixen més a escoltar la ràdio o música 
(38%), fer exercici físic (36%), navegar per internet (6%) i assistir a espec-
tacles (5%); les dones veuen una mica més la televisió (77%), llegeixen 
(28%), fan treballs manuals (14%) i van a comprar (6%). Les altres activi-
tats les fan tots dos sexes amb la mateixa freqüència.

Per trams d’edat, les persones de més de 65 anys veuen més la televisió 
(80%) i fan més exercici físic (28%), mentre que les més joves escolten la 
ràdio o música (40%), llegeixen més (33%), visiten més sovint familiars i 
amics (14%) i, sobretot, naveguen per internet (10%, enfront del 0,7% de 
les persones grans).
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GrÀFIc 7.10

Activitats de temps lliure que practiquen i que voldrien practicar  
les persones amb discapacitat i la població general (en percentatge)
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Per tipus de discapacitat, les diferències tampoc no són excessives. Els que 
tenen limitacions d’audició són els que menys escolten la ràdio o música, 
però són els que més llegeixen, viatgen, fan exercici físic i treballs manuals; 
les persones amb trastorns de visió destaquen per visitar familiars i amics 
i anar a comprar; les persones amb problemes de moviment, autocura i 
vida domèstica són les que més temps dediquen a mirar la televisió,  
i menys a fer exercici físic.

Finalment, les activitats que no es poden exercitar a causa de la discapaci-
tat però que més es desitgen presenten també una notable convergència 
per tipus de deficiència, si bé, lògicament, cada limitació apunta amb una 
mica més d’insistència cap allò de què es manca: els qui tenen problemes 
de visió són els qui més voldrien mirar la televisió; els sords, escoltar la 
ràdio o música; i els afectats per trastorns osteoarticulars, fer exercici físic.

 7.6. Experiències de discriminació. Com s’hi reacciona

El 88% de les persones amb discapacitat diuen que no s’han sentit discri-
minades els dotze mesos anteriors a l’enquesta. Aquesta proporció baixa 
deu punts (78%) entre els menors de 65 anys, amb una proporció molt 
semblant en tots dos sexes. De les 420.000 persones (12%) que recorden 
haver-se sentit discriminades, dues terceres parts afirmen que ho han estat 
«algunes vegades» (8%), i una tercera part, «moltes vegades» (3%) o 
«constantment» (1%). Només una de cada vint persones més grans de 64 
anys s’ha sentit discriminada per la seva discapacitat; així i tot, s’ha sentit 
discriminada gairebé la quarta part dels que tenen menys d’aquesta edat, 
sector on es concentren els casos d’exclusió social (vegeu el gràfic 7.11).

Per tipus de discapacitat, i per a tots els grups d’edat, l’experiència de dis-
criminació entre persones amb limitacions d’interaccions i relacions per-
sonals (21%), aprenentatge, aplicació de coneixements i desenvolupament 
de tasques (18%) i comunicació (també 18%) és entorn del doble que entre 
els qui tenen limitacions de mobilitat (8%), audició (8%), visió (10%), au-
tocura (12%) i vida domèstica (12%). Com passa en altres afers, els proble-
mes de marginació o exclusió social s’incrementen en els que pateixen de-
ficiències mentals (19%) o del sistema nerviós (17%), i es redueixen entre 
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els que pateixen trastorns sensorials i osteoarticulars (menys del 10% en 
tots dos casos).

GrÀFIc 7.11

Persones amb discapacitat entre 6 i 64 anys que s’han sentit 
discriminades els darrers 12 mesos (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

Per tipus de llar, els problemes de discriminació augmenten a les llars amb 
fills, tant si hi són tots dos membres de la parella (19%) com si són mono-
parentals (17%), i disminueixen quan només conviuen tots dos cònjuges 
(8%), a les llars unipersonals (9%) i en altres tipus de llar (9%). Això sembla 
indicar que les situacions de discriminació les pateix amb més intensitat la 
població infantil i juvenil que no pas la població d’edat més avançada.

L’experiència de discriminació augmenta notablement en la població «ac-
tiva» amb discapacitats respecte a la «inactiva» (feines de casa, pensionis-
tes, etc.), tal com mostra el gràfic 7.12. En especial, cal remarcar que les 
persones desocupades perceben una exclusió més gran, probablement com 
a efecte acumulat de la seva doble marginació.

Quant a la nacionalitat, les persones estrangeres amb discapacitat s’han 
sentit discriminades força més sovint (18%) que les natives (12%). Si tenim 
en compte, però, que la discriminació minva entre les persones de més 
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edat, la diferència es pot explicar per la major joventut de la població es-
trangera, sense necessitat de recórrer a diferències de pertinença nacional, 
cultural o ètnica. De la mateixa manera, als municipis amb menys pobla-
ció (menys de 10.000 habitants) la taxa de discriminació és tres punts infe-
rior (10%) a la dels més poblats (entre el 12% i els 13%), una diferència que 
també pot ser explicada per la presència més alta de persones grans en el 
medi rural.

GrÀFIc 7.12

Persones amb discapacitat que s’han sentit discriminades  
segons l’activitat (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

L’enquesta del 2008 permet de saber en quines situacions o àmbits socials 
s’han produït les experiències de discriminació. En aquest cas tampoc no 
són gaire rellevants les diferències per sexe; no obstant això, resulten molt 
explicatives les diferències per trams d’edat, abans i després de fer els 65 
anys:

•  Les persones grans pateixen més taxa de discriminació en l’atenció 
sanitària, en la participació social en general, en el transport i els des-
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plaçaments, i en els serveis especialitzats de suport (associacions, re-
habilitació, atenció precoç).

•  Les persones en edat infantil-juvenil i laboral (6-64 anys) se senten 
més discriminades, en coherència amb el seu moment de la vida, en 
els àmbits escolar i laboral. Com recull el gràfic 7.13, el motiu genèric 
de «discriminació en les relacions socials» és el més freqüent en tots 
dos grups d’edat.

GrÀFIc 7.13

Principals motius o llocs d’exclusió de les persones amb discapacitat 
que s’han sentit discriminades els darrers 12 mesos (en percentatge)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, 
2008.

De les 420.000 persones que es van sentir discriminades a causa de la seva 
discapacitat, només 32.000 (8%) van denunciar els fets, en proporció molt 
semblant homes i dones. La taxa puja al 9% entre els menors de 65 anys, i 



182 dIScAPAcItAtS I IncLuSIó SocIAL

baixa al 5% entre els més grans. Per tipus de deficiència tampoc no hi ha 
gaires diferències, des d’un màxim del 10% entre els qui pateixen deficièn-
cies del sistema nerviós i un mínim del 5% entre els qui tenen problemes 
d’audició.

Segons l’Eurobaròmetre sobre discriminació corresponent al 2008, l’1% 
de la població espanyola va reconèixer haver patit personalment discrimi-
nació o assetjament els darrers 12 mesos a causa de la seva discapacitat, 
una proporció que pujava al 2% al conjunt de la UE-27. Això vol dir que 
unes 350.000 persones (el 9% dels que tenen alguna discapacitat) hauria 
experimentat un tracte discriminatori. D’altra banda, el 5% de la població 
espanyola i el 7% de l’europea diu haver presenciat algun acte de discrimi-
nació o assetjament cap a persones amb discapacitat, la qual cosa repre-
senta que gairebé sis milions d’espanyols haurien estat testimonis de for-
mes de discriminació directa. No obstant això, cal valorar positivament el 
fet que, segons l’Eurobaròmetre, les taxes de segregació de les persones 
amb discapacitat presenten a Espanya una mitjana més baixa que l’europea 
(Comissió Europea, 2008).

Una forma de discriminació indirecta de les persones amb discapacitat és 
la dificultat que tenen per accedir a les ajudes públiques que necessiten per 
a una inclusió social normalitzada. Segons el VI Informe de la Fundació 
FOESSA, corresponent al 2008, les dificultats d’accés que pateixen les 
persones amb discapacitat als recursos i serveis de suport que els permeten 
la inclusió social es basen en l’existència d’una situació objectiva de discri-
minació que, així i tot, roman invisible a la comunitat. A tall d’exemple, 
s’al·ludeix a una enquesta aplicada a Barcelona segons la qual les presta-
cions rebudes per motiu de discapacitat amb prou feines cobreixen una 
quarta part del total de despeses extraordinàries assumides. 

Tots els estudis coincideixen que les persones amb alguna discapacitat psí-
quica (oimés si són diverses) són les que més pateixen discriminació o se-
gregació social. Segons un estudi epidemiològic del Consorci Mundial per 
a la Salut Mental, el 13,5% dels individus amb trastorns mentals se senten 
estigmatitzats a causa de la seva malaltia, una proporció que es duplica en 
persones que pateixen més d’un trastorn mental (com ara ansietat i de-
pressió). Es tracta del primer estudi internacional que avalua l’estigma 
associat al trastorn mental a partir de les percepcions dels mateixos indi-
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vidus que en pateixen. El qüestionari es va aplicar a 80.000 persones adul-
tes representatives de la població general de 27 països, entre els quals Es-
panya, amb trastorns mentals (amb l’exclusió de malalts d’esquizofrènia i 
altres malalties psicòtiques) o algun tipus de discapacitat mental crònica 
(Association of Perceived Stigma and Mood and Anxiety Disorders, 2008: 
305-314). Entre els resultats d’aquesta enquesta corresponents a Espanya, 
cal destacar que el 44% de les persones que pateixen una malaltia mental 
greu o crònica se senten discriminats en l’àmbit laboral; el 43%, exclosos 
entre els seus amics, i el 38% diuen que senten el rebuig de la seva pròpia 
família.
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VIII. Conclusions

El desplegament de la vida humana és marcat per la diversitat, certament, 
però també pels conflictes i les mancances que la travessen. De vegades les 
limitacions van associades a diferències biològiques, com ara l’edat –amb 
necessitats inherents a la infantesa i a la vellesa, per exemple– o el sexe; 
altres cops tenen a veure amb factors ambientals, que donen lloc a proble-
mes en el sosteniment material, les formes de convivència o les condicions 
de salut, entre altres. En tot cas, no és la perfecció o la plenitud allò que 
caracteritza l’existència quotidiana, sinó l’espai potencial que s’obre a 
partir del reconeixement dels límits i la voluntat de superar-los. En aquest 
sentit, podem afirmar que la falta ens constitueix com a subjectes en pro-
cés en relació amb el context social concret en què es mouen els nostres 
projectes personals i col·lectius.

No obstant això, sovint la diversitat i les limitacions esdevenen un motiu 
de discriminació; això passa quan determinades diferències (ser dona, te-
nir la síndrome de Down, ser un immigrant africà) o faltes (estar a l’atur, 
patir una depressió, no poder caminar) són estigmatitzades i convertides 
en trets d’inferioritat en algun sentit. En aquests casos, no són les diferèn-
cies ni les limitacions allò que produeix desigualtat o exclusió, sinó els 
mecanismes d’inferiorització que hi estan associats.

Davant les diferències o limitacions funcionals –físiques o psíquiques– hi 
ha diversos enfocaments, les referències teòriques dels quals ja hem reco-
llit a la introducció, que donen lloc a diferents estratègies d’intervenció:

•  La posició més tradicional entén la discapacitat com un dèficit que 
estigmatitza la identitat del subjecte i el torna fràgil per a unes rela-
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cions socials obertes, de manera que acaba confinat en la seva família 
o bé segregat en institucions especialitzades.

•  La posició naturalista-mèdica se centra en el tractament i la rehabili-
tació dels individus a partir de la feina desplegada per funcionaris i 
experts de l’assistència, als quals hom considera dipositaris de les 
normes i el saber tècnic, tant si es tracta dels criteris de classificació de 
l’Organització Mundial de la Salut com dels acords d’actuació esta-
blerts pels sistemes públics de salut i protecció social.

•  L’anomenat enfocament social, impulsat des de fa diverses dècades 
per la Internacional de Persones amb Discapacitat i un sector dels 
professionals, desplaça el focus d’atenció des del pla individual i fisio-
lògic al col·lectiu i polític, i entén que la discapacitat és una forma 
d’exclusió social, entre altres, que s’imposa als individus i que ha de 
ser superada mitjançant un procés personal i col·lectiu d’emancipació.

Els noms escollits per definir el col·lectiu encaixen en part amb els enfoca-
ments descrits: «invalidesa/incapacitat», per a la posició tradicional; «mi-
nusvalidesa/discapacitat», per a la naturalista-mèdica, i «diversitat funcio-
nal» per a la social, tot i que en aquest darrer cas no hi ha un acord 
definitiu i es busquen noves formulacions. Per la nostra banda, creiem que 
l’enfocament social ofereix un potencial més gran, tot i que la font princi-
pal d’informació que hem fet servir, la darrera Enquesta sobre discapaci-
tat, autonomia personal i situacions de dependència (EDAD-2008) res-
pon més aviat a la segona orientació.

En el col·lectiu de persones amb discapacitats, convé fer una distinció en 
primer lloc segons l’edat. Una mica més de la meitat (2,2 milions de per-
sones, el 58% del col·lectiu) té més de 64 anys i, d’aquest conjunt, dues 
terceres parts van començar a patir la discapacitat a una edat avançada, la 
qual cosa explica que la taxa de població amb limitacions funcionals a les 
últimes etapes de la vida creixi exponencialment (el 30% en el tram de 75 
a 79 anys; 41% entre els 80 i els 84 anys, i 58% a partir dels 85). En aquests 
casos, les discapacitats són assumides com una condició pròpia de l’edat 
avançada, i no es té consciència de pertànyer a un col·lectiu diferenciat de 
persones amb discapacitat; per tant, poques vegades se senten discrimina-
des socialment per aquest motiu i amb prou feines recorren al certificat de 
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minusvalidesa que dóna accés a vies especials d’ajuda, més enllà de les que 
es consideren pròpies de les persones grans (pensions, sanitat gratuïta, aju-
da a domicili, etc.).

Quant a les persones a les quals va sobrevenir la discapacitat abans dels 65 
anys, especialment aquelles que en el moment d’aplicar-se l’EDAD-2008 
no havien arribat a aquesta edat (790.000 homes i 830.000 dones), tenen 
consciència de pertànyer a un col·lectiu diferenciat al qual sovint associen 
els problemes que pateixen. Al llarg del nostre estudi hem recollit amb 
detall els processos d’incorporació d’aquestes persones a la societat, ja si-
gui en l’àmbit de l’educació, la família, les relacions socials i d’amistat, la 
feina o l’accés a les polítiques generals o específiques adreçades al seu 
col·lectiu. Abans de resumir els resultats en cadascun d’aquests punts, 
però, convé avançar una conclusió general, que té caràcter transversal.

 8.1. Relació entre discapacitat i exclusió social

L’origen de les discapacitats sobrevingudes abans de l’edat de jubilació té un 
estret lligam amb les condicions precàries de vida i de treball de les classes 
subordinades, amb nivells de renda i de formació més baixos. És el que po-
dem deduir si tenim en compte que la taxa de discapacitats a les llars amb 
ingressos per sota de 1.000 euros/mes és quatre vegades més alta (8,4%) que 
a les que tenen ingressos per damunt de 2.500 euros mensuals (2,4%), amb 
una correlació sistemàtica entre dues variables: com més baixa és la renda 
de la llar, més alta és la taxa de discapacitats.

La major propensió dels membres de famílies pobres a experimentar limita-
cions físiques o psíquiques es manté en els mateixos termes que una dècada 
enrere (enquesta del 1999) i és una expressió més de la desigualtat existent a 
Espanya en el repartiment de la renda i la riquesa i, per tant, en el diferent 
accés als mitjans necessaris per viure amb dignitat i afrontar les limitacions 
i els problemes que es presenten al llarg de l’existència. Podem remarcar, 
entre altres condicions estructurals que afavoreixen aquesta desigualtat, 
l’escassa progressivitat del sistema fiscal, en especial respecte a les rendes del 
capital patrimonial i financer; l’estancament del salari mitjà els darrers 
quinze anys, en contrast amb el valor de les accions empresarials, que ha 
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augmentat un 340% en el mateix període; o les desigualtats de sexe en matè-
ria de salaris, pensions o risc de pobresa.(1) 

Malgrat la important renda aportada per més d’un milió de pensions 
d’invalidesa o incapacitat, els ingressos mitjans per llar són un 25% més 
baixos que no pas a les llars sense discapacitat, ja que aquestes aportacions 
no compensen la baixa taxa d’activitat del col·lectiu (quasi tres vegades in-
ferior a la mitjana estatal), a la qual cosa cal afegir les despeses extra, a càr-
rec de les famílies, que es deriven de la discapacitat (tractaments mèdics, 
fàrmacs, ajudes tècniques, transport, assistència personal, etc.), que minven 
també la renda d’un altre milió de llars. En el balanç positiu, però, caldria 
posar-hi els nous serveis i prestacions econòmiques derivats de la Llei de 
dependència, que han tingut un desenvolupament important entre el 2007 i 
el 2009, tot i que s’han estancat el 2010 arran de la crisi econòmica. D’altra 
banda, les desigualtats entre homes i dones amb discapacitat en l’accés a 
l’ocupació i en la percepció d’ingressos són de les més elevades de la Unió 
Europea, segons el que han posat en relleu diverses enquestes promogudes 
per Eurostat.

L’anàlisi anterior parteix de considerar que una persona té discapacitat 
quan, abans de rebre ajudes personals o tècniques (llevat de les ulleres), pre-
senta alguna de les 44 limitacions importants per realitzar les activitats de la 
vida diària incloses a l’EDAD-2008. No obstant això, com veurem, la quar-
ta part de les discapacitats de severitat total o greu passen a ser lleus o inexis-
tents gràcies a aquestes ajudes, per la qual cosa aquestes persones ja no 
tindrien discapacitat sinó funcionament, és a dir, una «interacció positiva 
entre l’individu i els seus factors contextuals», segons l’última classificació 
establerta per l’Organització Mundial de la Salut (CIF-2001).

 8.2. Un nivell d’instrucció baix, tot i que millora en l’última dècada

El nivell d’estudis del col·lectiu estudiat és molt més baix que el de la po-
blació general. Si ens limitem al milió i mig de persones que es troba en 
edat laboral (16-64 anys), el 7% són analfabetes (1% la població general); 

(1)  Dades oficials que es poden contrastar al Baròmetre social d’Espanya, indicadors 4, 5, 11 i 13 de renda 
i patrimoni, 8 d’ocupació i 5, 23, 25 i 26 d’igualtat de gènere (www.barometrosocial.es).
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la quarta part no ha acabat els estudis primaris, i més de la meitat no ha 
obtingut el títol d’ESO; el 16% ha aconseguit acabar l’educació secun-
dària i el 12% té estudis superiors (24% i 26% la població general, respec-
tivament). A més a més, tan sols el 8% de la població amb discapacitats en 
edat laboral seguia el 2008 algun curs –formal o no formal– de formació 
permanent, una taxa molt inferior a la mitjana de la població general en 
aquell moment (20%).

Si tenim en compte que la discapacitat va sobrevenir a la majoria després 
de fer els 16 anys, és fàcil concloure que el dèficit escolar no és degut tant 
a la discapacitat com a l’extracció social precària de les seves famílies. De 
fet, les persones amb discapacitat  que viuen en llars amb una renda de 
més de 2.500 euros/mes han acabat estudis superiors en una proporció 
força més alta (37%) a la mitjana de la població general (26%), gairebé el 
triple de la taxa de les persones del col·lectiu que viuen en llars de renda 
intermèdia (entre 1.500 i 2.500 euros/mes: el 14%) i sis vegades més que la 
de les llars amb menys renda (6%).

Les persones que van iniciar la seva discapacitat abans dels 16 anys (més 
de la meitat de les quals en el part o durant el primer any de vida) registren 
una taxa d’analfabetisme multiplicada per dos, però al mateix temps una 
proporció més alta de títols en educació secundària i superior. La primera 
circumstància s’explica per la gravetat d’algunes discapacitats perinatals 
que afecten la capacitat mental; la segona, per l’extracció socioeconòmica 
de les llars, una mica més elevada que no pas en els casos sobrevinguts en 
edat laboral.

En l’última dècada el nivell d’estudis de la població amb discapacitats ha 
millorat en una proporció semblant a la població general, i ha mantingut 
per tant la mateixa relació de desigualtat entre tots dos grups. En el cas de 
les persones amb limitacions, la millora ha estat més intensa, en termes 
relatius, en l’accés a estudis superiors (s’ha multiplicat per més de dos i ha 
passat del 5% al 12%, amb una presència més gran de dones), i menys in-
tensa entre els qui no han pogut acabar l’educació primària (un grup que 
s’ha reduït en una quarta part i passa del 24% al 18%).

Per acabar, hem analitzat la situació escolar dels nens i nenes amb disca-
pacitat que tenien entre 6 i 15 anys el 2008, que representen el 2% dels in-
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fants a Espanya. La majoria es troba escolaritzada en centres públics en 
règim d’integració o reben suports especials; un altre bloc important no 
necessita cap mena de suport i, finalment, una cinquena part acudeix a 
centres o aules d’educació especial. Això darrer passa més sovint entre els 
afectats per trastorns mentals i del sistema nerviós o deficiències múltiples, 
mentre que acudeixen més habitualment a centres ordinaris sense suport 
els que tenen limitacions de mobilitat, de la visió o de l’oïda. Gairebé el 
3% (uns 2.000 nens i nenes) no anava a escola en el moment de l’enquesta. 
L’absentisme escolar a causa de la discapacitat afectava de manera signifi-
cativa una tercera part del col·lectiu.

 8.3.  Escassa emancipació de la llar parental. El paper central  
de l’ajuda familiar

Si comparem l’estat civil de les persones amb discapacitat i de la població 
general per trams d’edat, comprovem que les primeres es casen en una 
proporció molt menor, cosa que suggereix una emancipació més costosa 
de la família d’origen. Hi ha diferències significatives segons el sexe: la 
taxa de nupcialitat de les dones amb discapacitat és molt més alta que la 
dels homes fins als 55 anys, tot i que baixa bruscament a partir d’aleshores, 
moment en què tendeixen a augmentar les separades, divorciades i vídues; 
això explica la taxa molt elevada de llars monoparentals en el col·lectiu 
femení amb discapacitats (12%, enfront d’una mitjana del 2% per a la 
població general). Els homes romanen solters en una proporció molt més 
alta que les dones fins als 55 anys, i a partir d’aleshores s’inverteix la situa-
ció; en especial, destaca la taxa de solters homes entre els 35 i els 45 anys, 
que arriba al 54%, mentre que la de les dones és del 29%. Aquesta diferèn-
cia es pot explicar en part si considerem la freqüència més gran amb què 
els homes presenten discapacitats de comunicació i per mantenir relacions 
personals (incloses les relacions sexuals i de parella).

El 99,9% de les persones amb discapacitat té parents, amb molts dels quals 
la immensa majoria mantenen relació habitual, tant si hi conviuen com si 
tenen contactes per telèfon, correu postal o electrònic. El 0,1% que diu 
que no té cap familiar correspon a un grup de 3.000 persones, de les quals 
dues terceres parts tenen més de 75 anys; un altre 0,2% (10.000 persones) 
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indica que el cònjuge és el seu únic parent, circumstància que tracten de 
compensar mantenint relacions d’amistat amb altres persones.

Fins als 64 anys, la convivència quotidiana a la llar de residència té lloc 
sobretot amb el cònjuge (50%), els fills i filles (45%), pares i mares (28%) i 
germans i germanes (17%). A partir dels 65, també amb el cònjuge (47%), 
fills i filles (39%), néts i nétes (16%) i germans i germanes (4%). A més, 
però, encara que no convisquin sota el mateix sostre, es mantenen rela-
cions amb molts altres parents, que en més de la meitat dels casos viuen al 
mateix municipi. En definitiva, la majoria del col·lectiu té una àmplia co-
bertura d’intercanvis i relacions amb altres membres de la família.

Una de les facetes de la relació familiar és l’ajuda personal prestada al 
parent amb discapacitat perquè pugui resoldre les activitats quotidianes. 
Segons l’EDAD-2008, 1,5 milions de parents que vivien sota el mateix 
sostre tenien aquesta funció, en la qual destaquen el cònjuge, la mare o el 
pare i les filles i fills, segons l’edat de la persona amb limitacions. D’altra 
banda, més de 600.000 parents que no viuen sota el mateix sostre coope-
ren diàriament en aquestes tasques: en aquest cas destaquen les filles, els 
fills i les germanes de les persones ateses. En conjunt, el 85% de les perso-
nes que brinden assistència són parents, sobretot dones. 

 8.4.  Sistemes d’inserció en la vida adulta: pensions, ocupació i feina 
domèstica

Les formes principals d’«activitat econòmica» de les persones amb disca-
pacitat entre 16 i 64 anys difereixen substancialment de les de la població 
general. Per comparar tots dos grups hem utilitzat l’EDAD-2008 i 
l’Enquesta de Població Activa del mateix any. Mentre que per a la pobla-
ció espanyola en general la feina remunerada era l’activitat més freqüent 
(66%), només hi accedia el 28% de les persones amb limitacions funcio-
nals. No obstant això, el sistema de pensions –una cosa pròpia de les per-
sones jubilades per a la població general– era la situació principal per al 
48% dels homes i el 35% de les dones amb discapacitat. Finalment, les 
feines domèstiques a la casa pròpia era el tercer sistema d’inserció en la 
vida adulta, una activitat duta a terme quasi exclusivament per dones, 
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amb una freqüència molt més alta entre les que tenien limitacions (34%) 
que no pas entre la població femenina en general (24%).

Una tercera part del col·lectiu estudiat va haver de canviar la seva activitat 
principal a causa de la discapacitat. Aquest canvi va consistir gairebé sem-
pre en l’abandonament de l’ocupació que tenien, cosa que va afectar més 
de 400.000 persones, un nombre semblant al dels qui continuaven treba-
llant en el moment que es va dur a terme l’EDAD-2008. Segons això, la 
discapacitat va provocar que la meitat dels que tenien feina l’abandonessin. 
Unes altres 225.000 persones no han tingut cap experiència laboral al llarg 
de la seva vida; la resta (gairebé mig milió) sí que l’ha tinguda, però ja no 
treballa per diversos motius, no imputables directament a l’aparició o 
l’agreujament de les discapacitats. En definitiva, més de dues terceres parts 
de les persones amb discapacitat en edat laboral han renunciat a la forma 
d’inserció econòmica més habitual i normalitzada en aquesta etapa de la 
vida, la feina remunerada, o bé n’han quedat excloses.

Segons les estadístiques de la Seguretat Social del 2008 sabem que la ma-
joria de la població amb discapacitats percep pensions: una mica més de 
900.000 de caràcter contributiu, amb una mitjana d’ingressos de 801 euros 
mensuals, i unes altres 200.000 no contributives, amb una mitjana de 324 
euros al mes. Sumades totes dues, donarien cobertura al 75% de les perso-
nes amb discapacitat en edat laboral. Aquesta proporció no es contradiu 
amb les taxes ofertes anteriorment, ja que les diverses formes d’activitat 
s’encavallen (es pot percebre una pensió i al mateix temps tenir una feina 
o fer les feines de casa).

En el sistema vigent a Espanya, la quasi totalitat de les pensions contribu-
tives tenen caràcter indefinit, ja que parteixen d’un criteri d’«incapacitat» 
estàtic que etiqueta les persones amb caràcter permanent, tal com sugge-
reixen les mateixes denominacions oficials: gran invalidesa, incapacitat 
permanent absoluta, incapacitat permanent total. No obstant això, enca-
ra que un sector menor d’aquesta població troba efectivament dificultats 
insuperables per treballar, la majoria podria exercir alguna activitat si tro-
bés facilitats per a això. De manera generalitzada, però, la seva resposta 
ha estat deixar de buscar feina.
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La majoria de les pensions contributives les perceben homes que han tin-
gut una feina anterior; i la majoria de les no contributives, dones que no 
partien d’una feina remunerada. D’aquesta manera, l’experiència prèvia 
de feines domèstiques es cotitzava tres vegades menys que el fet d’haver 
tingut una feina remunerada, un indici, entre molts altres, de la major 
precarietat femenina.

 8.5. Menys feines i més precàries

Ja hem indicat que la taxa d’ocupació entre les persones amb discapacitat 
era tres vegades menor que la de la població general; en canvi, la taxa 
d’atur el mateix any de referència –el 2008– era més del doble: el 20,3% 
enfront del 9,2%. A més a més, l’atur de llarga durada –més d’un any se-
guit cercant feina– era molt més gran en el nostre col·lectiu (57%) que no 
entre la població desocupada en general (21%), una circumstància que 
probablement explica en bona part el seu desànim per trobar feina i la seva 
baixa taxa d’activitat.

Malauradament no podem saber com ha incidit la crisi econòmica dels 
darrers anys en l’ocupació d’aquestes persones, ja que es tracta d’una va-
riable no inclosa fins ara en les sèries estadístiques oficials d’ocupació i 
atur. Així i tot, si tenim en compte la distància relativa que hi ha entre les 
taxes d’atur de la població general i la població amb discapacitats el 1999 
i el 2008, podem estimar que la taxa d’atur del col·lectiu amb limitacions 
funcionals es pot situar el 2011 entre el 35% i el 46%.

L’atur detectat el 2008 incideix més sobre les dones i la joventut, sobretot 
entre els qui tenen menys estudis, i es concentra a les llars pobres i a les 
comunitats autònomes amb nivells de renda més baixos (Canàries, Extre-
madura i Andalusia). Totes aquestes característiques són les mateixes que 
expliquen l’atur en la població general, però en el cas de les persones amb 
discapacitat s’hi afegeix, com a motiu extra o suplementari d’exclusió so-
ciolaboral, la mateixa discapacitat. Quan es pregunten els motius per no 
trobar feina, sobresurten aquestes respostes: «Per la discapacitat» (54%) i 
«Trobar feina és molt difícil per a qualsevol» (17%). Al seu torn, la quarta 
part dels que ja no cerquen feina i s’han instal·lat en les pensions reconei-
xen que el motiu principal del seu desànim és que «seria difícil trobar feina 



concLuSIonS 193

en estar discapacitat». En definitiva, diversos factors contextuals i perso-
nals (competitivitat del mercat laboral, condicions molt precàries de les 
feines a les quals podrien accedir, intensificació de l’atur en certes comuni-
tats, prejudicis de la part empresarial, priorització de les pensions sobre 
l’adaptació del lloc de treball, etc.) fan que només una part menor de les 
persones amb discapacitat disposi de feina.

De les 420.000 persones amb feina remunerada, només una cinquena part 
l’ha aconseguit mitjançant alguna fórmula d’ocupació protegida (centres 
ocupacionals i especials d’ocupació) o fent servir ajudes especials per ac-
cedir al mercat ordinari de treball (quota de reserva, incentius i bonifica-
cions a la contractació, ocupació amb suport, etc.). La majoria ha aconse-
guit la feina gràcies a amics i familiars o bé adreçant-se directament a les 
empreses.

La distribució per sectors, rams d’activitat i situació professional és sem-
blant a la de la població general: la majoria està assalariada (83%) en el 
sector dels serveis (70%), en el qual destaquen els rams de comerç, admi-
nistració pública, serveis empresarials, sanitat i serveis socials, i educació. 
Per sexes, la presència d’homes és més gran en el comerç i el transport, i la 
de dones en educació, sanitat i serveis socials, i servei domèstic (on treballa 
el 7% de les dones ocupades, per menys de l’1% dels homes).

Les diferències més importants amb la població general es registren en la 
distribució per ocupacions, ja que les persones amb discapacitat es con-
centren en molta més proporció en el tram de les feines no qualificades, i 
són menys presents en les que requereixen una qualificació més alta (direc-
ció d’empreses o de l’administració pública, tècnics i professionals). Per 
tant, es concentren més en ocupacions de neteja, peonades, conserges i 
segments no qualificats del comerç, la restauració i els serveis personals.

La taxa de contractes temporals el 2008 era del 29%, equivalent a la mit-
jana espanyola d’aquell any (30%) i quatre punts superior a la registrada a 
l’Enquesta de discapacitats del 1999. La temporalitat era més alta entre 
dones i persones joves, a les quals afectava també en una mesura més gran 
la jornada per torns (de matí, tarda i nit), en correspondència amb altres 
indicadors de discriminació sociolaboral de tots dos col·lectius. Final-
ment, si tenim en compte l’avantatge que podrien representar les ocupa-
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cions a jornada parcial per als que presenten una dificultat més gran en 
feines prolongades, resulta estrany que la taxa de persones amb discapaci-
tat en aquesta modalitat de jornada sigui quatre vegades inferior (3%) a la 
de la població ocupada en general (12%).

8.6.  Relacions socials i d’amistat. Experiències de discriminació

El 90% dels menors de 65 anys i el 85% dels qui superen aquesta edat tenen 
alguna amistat, quasi sempre resident al mateix municipi. La freqüència 
de contactes que hi mantenen és diària o de diverses vegades per setmana 
en dos de cada tres casos, i menys sovint en la resta. Per comparació a les 
relacions amb els parents, el tracte amb els amics és menys freqüent que 
amb el cònjuge, els pares o els fills i filles, però més que no el que mantenen 
amb germans i germanes o altres familiars.

La manca d’amics afecta el 10% abans dels 65 anys i el 15% després 
d’aquesta edat, però els percentatges es dupliquen entre els qui tenen dis-
capacitats de relacions personals, aprenentatge i comunicació, que presen-
ten amb més freqüència limitacions mentals o múltiples i són precisament 
els grups que tenen contactes més intensos amb els seus parents propers. 
En el pol oposat se situen les persones amb problemes osteoarticulars, 
d’audició o de visió, que són els que mantenen unes relacions d’amistat 
més assídues. Aquest últim grup és també el que té menys dificultats per 
fer nous amics, una cosa que resulta més difícil per als que es veuen afec-
tats per limitacions de comprensió, aprenentatge i interrelacions perso-
nals.

Durant l’últim any, la quarta part de les persones amb discapacitat amb 
menys de 65 anys s’ha sentit discriminada a causa de la seva limitació, i, 
d’aquestes, una tercera part diu que això ha passat «moltes vegades» o 
«constantment». No obstant això, tan sols el 9% ha denunciat els fets, en 
una proporció semblant homes i dones. L’experiència de discriminació 
augmenta entre les persones actives respecte a les inactives, sobretot entre 
les que estan a l’atur, que mantenen un contacte més frustrant amb el medi 
sociolaboral.
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L’afiliació de persones amb discapacitat a associacions del sector ha aug-
mentat en l’última dècada i ha passat del 7,5% al 10% entre les persones en 
edat laboral. La participació és molt més alta en l’etapa infantil i juvenil, 
va minvant a mesura que avança l’edat i assoleix valors mínims després 
dels 65 anys. En general, l’afiliació és molt més alta en els casos de defi-
ciència psíquica –sovint per la mediació dels parents– que no en els de 
naturalesa física o sensorial. 

 8.7.  Mesures per afrontar les limitacions i els conflictes  
en un marc de diversitat funcional

Podem distingir dues menes de mesures: les de tipus individual, orientades 
a resoldre o pal·liar les limitacions específiques de les persones particulars 
que presenten alguna discapacitat, i les preventives, que pretenen eliminar 
les condicions socials d’exclusió mitjançant polítiques generals d’equilibri 
de rendes, repartiment de l’ocupació, salut i educació de qualitat i sense 
discriminacions per a tothom, accessibilitat i eliminació de barreres, par-
ticipació directa en la vida de la comunitat i en les institucions polítiques, 
etc. Les primeres mesures estan recollides amb força precisió a 
l’EDAD-2008, però no les segones, que, així i tot, són considerades neces-
sàries per l’Organització Mundial de la Salut per comprendre i abordar els 
fenòmens relacionats amb el funcionament i la discapacitat (CIF-2001).

Mesures de tipus individual

Entre les ajudes individuals, destaquen les orientades a resoldre, compen-
sar o alleujar activitats de la vida diària que es veuen afectades «de mane-
ra important» per les discapacitats. Les ajudes poden ser tècniques (pro-
ductes, aparells o equips per superar o alleujar la limitació) o d’assistència 
personal, i són rebudes, efectivament, pel 71% de les persones amb disca-
pacitat: el 12% rep només ajudes tècniques (les úniques possibles per a 
discapacitats de la vista, l’oïda i per conduir vehicles); el 31% només rep 
ajudes personals, i el 28% tots dos tipus d’ajuda. En conjunt, aquestes 
ajudes signifiquen un gran suport per reduir la gravetat de les discapacitats 
en totes les edats, malgrat que per a més d’una tercera part resulten insufi-
cients: 
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•  les discapacitats amb severitat total, que impedeixen fer l’activitat 
cor responent, es redueixen en més d’una tercera part i passen del 
41,7% al 28,6%;

•  les de severitat greu passen del 33,4% al 27,9%;

•  les de severitat moderada s’incrementen en una quarta part i passen 
del 25% al 31,5%, i

•  una mica més de la desena part (12%) són pràcticament superades en 
la mesura que les activitats corresponents que definien la discapacitat 
es duen a terme sense dificultat.

Segons la CIF-2001 (OMS), les persones que gràcies a les ajudes tècniques 
i personals aconsegueixen superar les limitacions ja no tindrien discapaci-
tat, sinó bon funcionament. Seguint aquest criteri, el conjunt d’ajudes exis-
tent implica una reducció significativa del nombre total de discapacitats 
detectades a l’enquesta, exactament 3,5 milions dels 30,6 detectats (vuit per 
persona). Si el càlcul el referim a les persones, tenint en compte el seu grau 
màxim de severitat, aquesta reducció afectaria una mica més de 400.000 
subjectes, el 16,7% del conjunt. I si ens limitem a les persones que han rebut 
ajudes, els casos de severitat total es redueixen una mica més de la meitat.

Al seu torn, del 29% que no rep ajudes, ni tècniques ni personals, dues 
terceres parts diuen que en necessiten. En nombres absoluts, més de mig 
milió de persones reclamen ajudes tècniques, i quasi un quart de milió, 
ajudes personals que ara no tenen. Crida l’atenció el fet que la majoria 
d’aquestes persones són dones. En especial, resulta paradoxal que, tot i 
que la majoria de les cuidadores principals són dones (el 75% dels qui te-
nen cura d’altres persones), quan són elles les que en tenen necessitat, són 
les menys cuidades (69% de les persones desateses).

Les ajudes personals o d’assistència personal són les més freqüents; hi estan 
implicades entorn de tres milions de persones cuidadores, majoritàriament 
parents de la persona amb discapacitat (el 96% si viuen sota el mateix sos-
tre, i el 65% si no hi conviuen). Aquestes persones reconeixen sovint proble-
mes professionals, econòmics i de salut, que atribueixen a la sobrecàrrega 
que representa per a elles –i per a la resta de la família– la relació d’ajuda i 
que de vegades pot donar lloc a tensions i relacions conflictives amb la per-
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sona atesa. Aquests problemes trobarien una via de solució, si més no en 
part, si el conjunt de la societat s’impliqués més activament en la promoció 
–amb suport públic– de l’«assistència personal», amb una qualificació pro-
fessional adequada. En aquesta línia s’ha plantejat els darrers anys la posa-
da en marxa del Sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència 
(SAAD), que a mitjan 2011 oferia prestacions econòmiques a la desena 
part dels cuidadors informals, majoritàriament dones de la mateixa família, 
i ampliava la cobertura d’altres recursos i prestacions professionals. Seria 
important que el desplegament de la Llei de dependència no es frenés arran 
de les mesures que s’estan adoptant per reduir el dèficit públic, tal com sem-
bla que ha passat el 2010, any en què aquestes ajudes es van congelar des-
prés dels importants creixements dels anys anteriors.

Un segon tipus d’ajuda a les persones amb limitacions és el que ofereixen 
els serveis sanitaris, de rehabilitació i d’assistència social. Es tracta de ser-
veis importants, atesa l’elevada morbilitat del col·lectiu: el 80% té alguna 
malaltia crònica, que baixa al 74% entre les persones en edat laboral; en 
aquest cas les més freqüents són l’artritis/artrosi i la depressió. Més de la 
meitat del col·lectiu havia rebut algun servei sanitari els darrers 15 dies, i 
gairebé una tercera part, atenció hospitalària el darrer any. Dels serveis 
especialitzats de rehabilitació, els dos més utilitzats havien estat el d’atenció 
psicològica o salut mental, al qual havien acudit els darrers 15 dies 108.000 
persones en edat laboral, i el de rehabilitació medicofuncional, amb 87.000 
pacients del mateix grup d’edat. Els serveis socials de teleassistència, aten-
ció domiciliària programada i ajuda a domicili van ser utilitzats amb més 
freqüència per persones més grans de 65 anys. La majoria d’aquests ser-
veis la cobreixen el sistema de salut i els serveis socials públics, si bé entorn 
d’una tercera part dels serveis de rehabilitació i dels serveis socials utilit-
zats en edat laboral van ser a càrrec dels particulars, de vegades sota la 
fórmula del pagament mixt o copagament. En un país com Espanya, que 
es perfila com un dels més envellits del món segons l’OMS, seria molt im-
portant mantenir i reforçar tots aquests serveis, que afecten principalment 
les persones grans amb discapacitat, i evitar que les mesures de reducció 
del dèficit públic hi repercuteixin negativament. 

Fins a un quart de milió de persones indiquen que no han pogut accedir a 
algun servei sanitari o social quan en tenien necessitat, a causa de proble-
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mes en la llista d’espera (31%) o al fet de no tenir diners per pagar-lo 
(21%), entre altres motius. Aquestes queixes les plantegen majoritària-
ment dones, com passava també en el cas de les ajudes tècniques i perso-
nals. En aquest sentit, seria important desbloquejar les llistes d’espera que 
hi ha entre les persones que sol·liciten les ajudes de la Llei de dependència 
i entre les que, un cop resolt l’expedient, no reben les prestacions o els 
serveis als quals tenen dret.

Un tercer tipus d’ajuda personal són les diverses pensions, a les quals acce-
deixen unes tres quartes parts del col·lectiu en edat laboral i que es plante-
gen més com a alternativa al treball que no pas com una prestació temporal 
mentre no troben feina. Precisament la CIF-2001 descriu la manca 
d’ocupació com una discapacitat més de la persona en edat laboral, el ma-
teix que la sordesa o no poder fer les feines de casa; no obstant això, la po-
lítica vigent de pensions, fonamental per als que no poden treballar, sembla 
incentivar l’abandonament d’aquells que sí que podrien fer-ho si es trobes-
sin amb les condicions adequades. En aquest sentit, la política de pensions 
s’hauria d’orientar a cobrir les necessitats dels qui no poden treballar, i la 
resta del finançament públic s’hauria de reorientar a potenciar les mesures 
de suport a la inserció laboral dels qui estan en condicions de fer-ho.

Finalment, hi ha les mesures de suport a la integració en el sistema escolar 
ordinari de les persones amb discapacitat, a les quals ja hem al·ludit, com 
també diverses ajudes monetàries i fiscals per sortir del pas de les despeses 
extra originades per les discapacitats o per compensar els que atenen 
aquestes persones. Totes aquestes mesures s’haurien de mantenir i se 
n’hauria d’ampliar l’abast, ja que són peces necessàries per afavorir la in-
clusió social del col·lectiu en termes d’igualtat amb la resta de la població.

Mesures preventives de caràcter social

A més a més de les mesures de caràcter individual, hi ha també les d’índole 
general o preventiva, que tracten d’establir un clima social que eviti 
l’aparició de discapacitats i afavoreixi el fet que es puguin abordar en ter-
mes d’igualtat de drets, reconeixement personal i accés a una vida digna, 
amb les mateixes oportunitats de realització que tota la població en els 
àmbits d’educació, feina, participació ciutadana, mobilitat, etc. Evident-
ment, un context social d’aquestes característiques és molt lluny de 
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l’actual, marcat per una gran desigualtat en el repartiment de la renda i la 
riquesa, un mercat laboral competitiu i polaritzat i la discriminació en 
múltiples aspectes d’amplis grups de població, entre els quals les persones 
amb discapacitat.

Entre les línies de desenvolupament possible podríem destacar les políti-
ques d’equilibri en el repartiment de la riquesa i de la renda, ja que, com 
hem vist, les discapacitats es produeixen amb molta més freqüència a les 
llars pobres, amb pitjors condicions de vida i de treball, i recursos escassos 
per afrontar-les. I també caldria mantenir i reforçar la universalitat d’accés 
als serveis públics de salut, educació i serveis socials, amb mesures que 
facilitin una atenció de qualitat i amb els suports necessaris a les persones 
amb limitacions funcionals. L’objectiu seria evitar l’elevat dèficit existent 
entre les persones amb discapacitat en aquests àmbits (malalties cròni-
ques, fracàs escolar, etc.), com també facilitar l’accés d’un quart de milió 
de persones als serveis socials i de rehabilitació que necessiten. En aquesta 
mateixa línia, caldria omplir el buit de tres quarts de milió de persones que 
no reben les ajudes tècniques o personals que necessiten per afrontar les 
seves limitacions, i per tant consolidar el Sistema per a l’autonomia i 
l’atenció a la dependència i reforçar especialment els serveis professionals, 
alhora que es dóna suport –amb recursos, prestacions i assessorament es-
pecífic– a la important labor que es duu a terme amb els serveis de cura 
informal. En aquest darrer punt, convindria així mateix promoure la 
igualtat de gènere en la prestació de cura, ara com ara majoritàriament en 
mans de dones (filles, esposes i mares, per aquest ordre).

D’altra banda, caldria promoure un repartiment equilibrat de l’ocupació 
entre totes les persones amb capacitat de treballar, incloent-hi la majoria 
dels que pateixen limitacions, facilitant per a això les adaptacions del lloc 
de treball i les modalitats de contractació que s’escaigui, especialment en 
feines amb jornada reduïda o a temps parcial, actualment subutilitzada. 
Així mateix, seria molt important afavorir l’emancipació familiar i social 
de les persones amb discapacitat, de manera que puguin exercir els ma-
teixos drets que la resta de la societat. Particularment, és molt aconsellable 
enfortir la seva participació en la vida comunitària i en la societat política, 
per tal que puguin esdevenir subjectes actius, individualment i col·lectiva, 
dels seus projectes de vida i de societat.
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Aquest estudi ofereix un panorama actualitzat de la població amb 

discapacitats a Espanya i de la seva evolució durant els últims deu 

anys. S’hi analitzen els factors desencadenants i les formes de 

tractament, com també la inserció dels qui pateixen discapacitat en 

els àmbits de l’educació, la família, les relacions socials, la feina o 

l’accés a les polítiques públiques.

Entre els contextos més influents, es tenen en compte les 

transformacions que hi ha hagut en la institució familiar i la cura 

informal, la conjuntura econòmica –avui en una fase de crisi 

profunda– i la incidència de les polítiques socials, en particular la Llei 

de dependència, del 2007 ençà.

La nova manera d’entendre i abordar la discapacitat propugnada per 

l’OMS posa de manifest que les persones amb diversitat funcional 

tenen dret a la mateixa consideració i dignitat que la resta de la 

població; això implica promoure els mitjans necessaris per assegurar 

la seva autonomia i eliminar les barreres i els prejudicis que els 

condicionen. Es tracta de superar les etiquetes tradicionals, que 

s’establien sobre la base d’uns paràmetres no modificables, per un 

diagnòstic dels elements que concorren en cada cas i dels suports 

necessaris per aconseguir la millor inserció social possible.
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