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Població resident en establiments col·lectius 2011 

 

L’1% de la població de Catalunya resideix en establiments col·lectius,  

majoritàriament residències per a la gent gran  

 
 
A Catalunya, l’any 2011, hi ha 2.012 establiments col·lectius on resideixen 75.710 persones, que 

representen l’1% de la població total. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) la composició 

d’aquests establiments és molt diferent. La població resident a centres per a la gent gran es caracteritza 

per ser majoritàriament femenina, la de centres penitenciaris per tenir una alta presència de persones de 

nacionalitat estrangera, la d’institucions religioses per tenir un elevat nivell d’estudis i la militar per tenir 

una alta mobilitat geogràfica. 

 

El col·lectiu més nombrós (47.988 persones) és el de 

persones residents en centres per a la gent gran, que 

representen el 63% del total d’habitants en establiments 

col·lectius. El segon grup correspon a les institucions 

penitenciàries amb 10.258 persones, seguit de les institucions 

per a persones amb discapacitat o assistència social a la 

infància o a la joventut amb 6.978 persones. La població que 

viu en la resta d’institucions és minoritària i es distribueix 

entre les institucions sanitàries (3.490 persones), les 

religioses (1.900 persones), les militars (1.099 persones) i 

altres tipus d’establiments (3.997 persones). 

 

Als centres per a la gent gran l’edat mitjana és de 84,4 anys i majoritàriament són dones 

 
L’esperança de vida més elevada de les dones és el que fa que gairebé tres de cada quatre residents en 

centres per a la gent gran siguin dones. El perfil sociodemogràfic d’aquest col·lectiu correspon a persones 

majoritàriament vídues (60%), de nacionalitat espanyola (99%) i jubilades (96%). Respecte al nivell 

educatiu assolit, aquests centres registren un alt percentatge de persones sense estudis o que no saben 

llegir o escriure (49%). 

 
A partir dels 50 anys, es poden trobar els primers jubilats residint en centres per a la gent gran. El nombre 

de persones s’incrementa amb l’edat fins al grup entre els 85 i els 89 anys, i a partir dels 90 anys 

disminueix per l’efecte de la mortalitat. En aquestes edats, l’alta presència de dones s’accentua: l’indicador 

de masculinitat entre els nonagenaris és de 20 homes per cada 100 dones. En conjunt, la població de 65 

anys i més representa el 97% del total de població en centres per a la gent gran i això es reflecteix en la 

seva edat mitjana, que és de 84,4 anys. 
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El perfil demogràfic dels residents en institucions penitenciàries és el d’home jove amb una alta 

presència d’estrangers 

 
A les institucions penitenciàries catalanes resideixen 10.258 persones. Aquest grup és majoritàriament 

masculí (93%) i jove:el 89% tenen edats compreses entre els 20 i 50 anys. L’edat mitjana és de 37,3 anys. 

 
En aquest col·lectiu predominen les persones solteres (63%) i destaca una alta presència de persones de 

nacionalitat estrangera (46%). Amb relació a l’estructura educativa, el 46% han assolit els estudis 

secundaris, un 26% l’educació primària, el 23% no tenen estudis i el 5% registren estudis superiors. 

 

L’edat mitjana de la població que resideix en institucions per a persones amb discapacitat o 

d’assistència social és de 42,2 anys 

 
Aquest col·lectiu ocupa el tercer lloc en importància numèrica. En aquests establiments resideixen 6.978 

persones, de les quals el 57% són homes. Per edats, és un grup format per un 10% de menors de 15 

anys, un 82% entre els 15 i 64 anys i un 8% de persones de 65 anys i més. L’edat mitjana és de 42,2 

anys. Són majoritàriament solters (94%), nascuts a Espanya (94%) i el 6% declaren estar ocupats.  

 

Els residents en institucions religioses presenten una alta qualificació 

 
A les institucions religioses viuen 1.900 persones. El perfil demogràfic correspon a una població femenina i 

envellida. Així s’aprecia en indicadors, com ara l’índex de masculinitat, amb 33 homes per cada 100 

dones, i en l’edat mitjana, que és de 68,3 anys. 

 
Entre les característiques d’aquest col·lectiu destaca el predomini de persones nascudes a Espanya 

(89%), la moderada presència de població de nacionalitat estrangera (11%) i una majoria de persones 

jubilades (62%). El nivell d’estudis en conjunt és elevat: el 41% han assolit estudis superiors. L’estructura 

educativa és diferencial per sexe i les disparitats més grans es troben a l’extrem superior d’aquest tipus de 

piràmide. En el cas dels homes, el 61% disposen d’una titulació superior mentre que entre les dones el 

percentatge és del 35%.  

 

La població en institucions militars és jove i de gran mobilitat 

 
L’any 2011 residien en institucions militars 1.099 persones, que representaven l’1,5% del total de 

persones que viuen en establiments col·lectius. Aquest grup és caracteritza perquè principalment està 

format per homes (89,6%), majoritàriament joves, ja que el 88% tenen edats compreses entre els 20 i 34 

anys, amb una edat mitjana de 28,5 anys. El 74% són persones solteres, ocupades (96%), el 23% van 

néixer a l’estranger i l’11% posseeixen nacionalitat estrangera. 

 
Majoritàriament, les persones residents en institucions militars han assolit estudis secundaris (80%) i un 

20% un ensenyament superior. Una altra característica d’aquest col·lectiu és la seva alta mobilitat. L’anà-

lisi del lloc de residència mostra que un any abans el 47% de les persones residien en una altra província. 
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Taula 1. Característiques de la població que resideix en establiments col·lectius. Catalunya. 2011

Nombre Edat Índex de % % població de

d’establiments % Població % mitjana masculinitat estrangers 65 anys i més
Residències de gent gran 906 45,0 47.988 63,4 84,4 35 0,6 96,6

Institucions penitenciàries 13 0,7 10.258 13,5 37,3 1.326 46,1 0,7

Inst. per a discapacitats / assist. social 282 14,0 6.978 9,2 42,2 132 5,8 8,0

Institucions sanitàries 38 1,9 3.490 4,6 68,9 111 2,0 57,6

Institucions religioses 123 6,1 1.900 2,5 68,3 33 10,7 65,8

Institucions militars 9 0,5 1.099 1,5 28,5 860 10,9 0,0

Altres establiments col·lectius 641 31,9 3.997 5,3 48,1 127 21,5 25,7
Total 2.012 100 75.710 100 70,3 71 8,8 67,8

Font: Idescat.

Taula 2. Població en establiments col·lectius segons el nivell d’instrucció i el sexe. Percentatges. Catalunya. 2011

homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Residències de gent gran 43,6 50,8 48,9 28,2 27,3 27,5 23,5 18,7 19,9 4,8 3,2 3,6
Institucions penitenciàries 11,8 15,2 22,8 23,1 8,3 26,5 44,0 65,8 45,6 4,7 10,7 5,1
Inst. per a discapacitats / assist. social 64,1 63,7 64,0 22,5 18,9 20,9 12,1 13,2 12,6 1,3 4,2 2,5
Institucions sanitàries 26,5 39,3 32,6 26,0 22,9 24,5 43,5 32,7 38,4 3,9 5,1 4,5
Institucions religioses 14,0 8,1 9,5 5,0 19,5 15,9 20,2 37,8 33,5 60,8 34,6 41,1
Institucions militars 0 0 0 0 0 0 82,4 60,6 80,1 17,6 39,4 19,9
Altres establiments col·lectius 11,8 12 11,9 23,1 20,2 21,8 52,8 48,7 51,0 12,3 19,2 15,3
Total 35,0 47,6 42,4 25,7 25,7 25,7 33,3 21,5 26,4 6,0 5,2 5,5
Font: Idescat.

PrimàriaSense estudis Secundària Superior


