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Introducció

L’interès en el coneixement de la distribució de la renda entre les persones, la situació econòmica de les
llars, els nivells i intensitat de precarietat econòmica o bé el risc de la població a caure en la pobresa no
és nou. En els darrers anys, les institucions europees han situat totes aquestes temàtiques en una
innovadora centralitat. La cimera del Consell d’Europa de Lisboa del març del 2000 recull, en les seves
conclusions, que l’economia europea ha d’esdevenir una “economia del coneixement més competitiva i
dinàmica que compatibilitzi el creixement econòmic sostenible amb ocupació de qualitat i una més gran
cohesió social”.1 Aquesta declaració situa les persones al centre de les polítiques de la Unió, dirigides a
convertir l’estat del benestar en un element essencial en la nova economia, per tal de garantir millores en
la desocupació, en l’exclusió social i en la pobresa.

Aquesta declaració representa un gran impuls al conjunt de polítiques socials, i molt especialment a
aquelles relatives a l’eradicació de la pobresa, fent emergir noves necessitats d’informació que faciliti, per
exemple, la comprensió del fenomen polièdric de l’exclusió social. En aquest sentit s’han identificat un
conjunt d’objectius comuns i consensuats, que es plasmen en l’establiment dels anomenats indicadors
estructurals.2 Entre els sis dominis que cobreixen, destaca el capítol de Cohesió Social on s’inclouen els
indicadors relatius a les temàtiques de distribució de la renda i de risc a la pobresa.

Per altra banda, entre el 1994 i el 2001, es va llançar en l’àmbit dels països membres de la Unió l’enquesta
Panel de llars de la Unió Europea (ECHP), que és un antecedent fonamental, ja que el seu objectiu era
produir informació sobre aquestes mateixes temàtiques. L’any 2001 fou el darrer cicle d’aquesta operació
i es va decidir que fos substituïda per la EU-SILC (European Survey of Income and Living Condition).
Aquesta nova operació ha estat dissenyada amb la col·laboració dels estats membres de la Unió Europea,
a través de les oficines centrals d’estadística, que a Espanya s’ha materialitzat en l’Enquesta de condicions
de vida, nom que ha rebut dins el Pla estadístic nacional d’Espanya. Està normativitzada per un conjunt de
reglaments europeus, dels quals destaca el Reglament del Parlament Europeu i del Consell del 16 de juny
del 2003 relatiu a les estadístiques comunitàries sobre la renda i les condicions de vida. S’hi especifiquen
els objectius de la nova operació, les àrees temàtiques que inclou, la referència temporal, el calendari de
disponibilitat i alguns requisits de qualitat de la informació. En posterioritat es van elaborar altres
reglaments de la Comissió, que detallen més encara les característiques de l’operació, tal com es
relacionen en l’annex 1.

En aquest document es presenta per primera vegada un avanç de l’ampliació de resultats de l’Enquesta
de condicions de vida realitzada per l’INE en la seva primera edició, l’any 2004, que executen dues
actuacions estadístiques proposades en el Programa Anual d’Actuacions Estadístiques del 2006: Estadística
de la distribució personal de la renda i Estadística del risc a la pobresa. Malgrat que aquesta font estadística
abarca altres temes d’interès, l’Idescat ha volgut concentrar-se en aquestes dues temàtiques, atès el buit
d’informació estadística oficial existent.

La informació relativa a la distribució personal de la renda aprofundeix en els aspectes més sociodemogràfics
de la distribució, tot considerant els ingressos anuals nets, ja sigui per llar, persona o per unitat de consum,
segons característiques de les persones o bé de les persones de referència de la llar. En aquest sentit, s’ha
posat l’èmfasi en grups de població en posició desafavorida per tal de conèixer la seva situació econòmica,
com són els infants, la població de 65 anys i més, les llars unipersonals i les llars monoparentals amb
dependents a càrrec.

Pel que fa a la informació relativa al risc a la pobresa, presenta la novetat de la construcció per a Catalunya
d’un nou llindar de risc a la pobresa, que pot ser interpretat també com un indicador de la renda mínima
a assolir per portar un nivell de vida que allunyi la població de la pobresa. S’ha prioritzat la selecció
d’indicadors i tabulacions incloses en els indicadors estructurals, l’índex de Gini, Share Ratio S80/20, la
taxa de risc a la pobresa, la intensitat de la pobresa o relative at-a-risk-poverty gap i la taxa de pobresa abans
de transferències socials.
1 Conclusions del Consell d’Europa de Lisboa, del 23 i 24 de març, 2000. Lisboa
2 Més informació sobre indicadors estructurals a http://europa.eu.int/comm/eurostat/
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Notes metodològiques

1. L’Enquesta de condicions de vida: una nova font estadística

L’Enquesta de condicions de vida (ECV) és una enquesta anual que realitza l’INE, amb l’objectiu de disposar
d’informació estadística sobre la distribució de la renda i l’exclusió social. Està emmarcada en el projecte
europeu EU-SILC, encaminat a reforçar la infraestructura informativa per a la formulació i l’avaluació de
l’impacte de les polítiques socials en tot el territori europeu, mitjançant un conjunt d’operacions estadístiques
harmonitzades. En aquest sentit, el Consell Europeu ha normativitzat aquesta operació amb nombrosos
reglaments.3

Els objectius concrets de l’operació se centren en els següents aspectes. En primer lloc, totes aquelles
temàtiques relacionades amb l’exclusió social, la precarietat econòmica, la privació, la protecció social
mínima i la igualtat de tracte, són temes de preocupació central en el marc de la dimensió social dins la Unió
Europea. Per aquesta raó, és objectiu d’aquesta enquesta l’obtenció d’indicadors socials comparatius
sobre la incidència de la pobresa i la privació, la distribució social del risc a la pobresa, la seva composició,
i la relació entre aquests indicadors i les seves conseqüències en la salut i en la formació. En segon lloc,
els ingressos de les llars privades, la seva distribució en funció dels seus components i fonts d’ingressos,
els perfils de la mobilitat social i la situació econòmica de la població. En tercer lloc, aquesta operació
ofereix la possibilitat d’obtenir informació sobre els moviments a curt termini sobre l’ocupació, mitjançant
les dades sobre diversos tipus de desocupació, transicions activitat-inactivitat. Així mateix, es busca
obtenir informació sobre les hores dedicades a la cura d’altres persones, jubilacions, pensions i situació
socioeconòmica de les persones grans, habitatge i costos associats.

Per tal de cobrir tots aquests objectius, s’ha prioritzat l’obtenció de la informació des de la perspectiva
transversal, amb un alt grau de qualitat en l’actualització i la comparabilitat. A més, s’ha volgut introduir
l’anàlisi longitudinal –optant per un disseny que integra les dues perspectives per tal de conèixer l’evolució
temporal de les variables d’interès de cada individu–, així com l’estudi de les transicions, durades i intervals
entre esdeveniments. La mostra és un panel rotatiu compost per 4 submostres, i cadascuna és substituïda
per una nova submostra en cada cicle o any. Per tant, cada mostra romandrà durant quatre cicles o anys
seguits.

any 2004 any 2005 any 2006 any 2007

Les principals característiques de l’ECV són les següents:

L’àmbit poblacional d’estudi són les persones que són membres de llars privades i que resideixen en
habitatges familiars principals. Es recull informació més exhaustiva per a aquelles persones que tenen 16
i més anys el 31 de desembre de l’any anterior de l’entrevista. L’àmbit geogràfic de l’ECV és tot el territori
espanyol. Els períodes temporals de referència són diferents en funció de la variable objecte d’estudi:
la setmana anterior a l’entrevista, en les darreres quatre setmanes, en els darrers 12 mesos, en el moment

3 Vegeu annex 1.

Dimensió transversal

Dimensió longitudinal
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actual, etc. Per altra banda, també es recull informació biogràfica de les persones informants, per la qual
cosa el període temporal serà diferent a cada persona. És destacable que per a les variables relatives als
ingressos, i totes les anàlisis que se’n deriven, s’usa l’any natural anterior a la realització de l’enquesta. Això
significa que malgrat que la referència temporal de l’ECV d’enguany sigui el 2004, pel que fa a la renda i
tots els resultats que se’n deriven, la seva referència temporal és el 2003.

En relació amb el disseny mostral, s’ha seguit un disseny bietàpic amb estratificació de les unitats de
primera etapa formada per les seccions censals, i la segona els habitatges familiars principals. En cada
comunitat autònoma s’ha dissenyat una mostra independent que la representa, per tal de produir resultats
significatius en aquest nivell de desagregació territorial. La primera etapa s’han construït uns estrats
d’acord amb la dimensió municipal al qual pertany la secció censal. El dimensionament de la mostra s’ha
realitzat mitjançant una tècnica mixta entre l’afixació uniforme i la proporcional.

En l’edició del 2004, s’han entrevistat a Catalunya un total de 1.693 llars i 3.203 persones de 16 anys i més
anys que han emplenat un qüestionari .

Recollir els ingressos de les llars, en l’any natural anterior al de l’entrevista, és un dels principals objectius
de l’ECV. Es recull informació tant a nivell individual, com col·lectiu de la llar. Segons els reglaments
europeus4 esmentats, es defineixen els següents conceptes:

• Renda bruta: Renda total, monetària i no monetària, percebuda per la llar durant el període de referència,
abans de deduir l’impost de la renda, els impostos sobre el patrimoni i les cotitzacions dels assalariats,
autònoms, i desocupats (si s’escau) a la seguretat social obligatòria, i la dels empresaris a la seguretat
social, però després d’incloure les transferències rebudes entre les llars.

• Renda disponible: Renda bruta menys l’impost sobre la renda, els impostos sobre el patrimoni i les
cotitzacions obligatòries dels assalariats, autònoms i desocupats (si s’escau) a la seguretat social
obligatòria, les dels empresaris i les transferències trameses entre llars.5

En l’ECV es recullen tant els ingressos monetaris com els no monetaris, que permeten obtenir la renda
disponible de la llar, és a dir, la renda resultant de deduir les quantitats pagades en concepte d’impostos.
Es consideren tant els ingressos monetaris percebuts pels membres de la llar com aquells ingressos no
individualitzables, però que són atribuïbles al conjunt de la llar. La variable d’ingressos utilitzada és doncs
la renda o ingressos nets anuals. Els components de la renda neta es calculen a partir dels diversos
elements que la componen, els quals es presenten als annexos.

Pel que fa als resultats que aquí es presenten, cal tenir en compte que el període temporal de referència
dels ingressos de les llars és el 2003, malgrat que la recollida de la informació es va fer al llarg del 2004.

4 Reglament del Parlament Europeu i del Consell del 16 de juny del 2003 relatiu a a les estadístiques comunitàries sobre la renda
i les condicions de vida.
5 Vegeu l’annex 2
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2. Mesurar la distribució personal de la renda

Els elements necessaris per produir informació estadística sobre la distribució personal de la renda són
tres: una variable contínua d’ingressos, una escala d’equivalència i els algoritmes dels resultats indicadors.

Per tal de produir informació estadística sobre la distribució personal de la renda, així com el risc a la
pobresa, són necessaris tres components: un indicador de renda, una escala d’equivalència, i la
metodologia per produir els resultats estadístics o indicadors.

Pel que fa a l’indicador de renda, l’ECV ens ofereix una variable de qualitat, que recull amb exhaustivitat
els ingressos corrents (considerant els monetaris i els no monetaris) per part de les llars en un any natural.

Llars amb dimensió i composició diferents tenen també necessitats diferents. Per tal de comparar les
rendes de les llars s’empren les anomenades escales d’equivalència, convertint les rendes totals de les llars
en rendes equivalents. La comparació més intuïtiva fóra la de comparar les rendes per càpita; però, en
posar en comú determinats béns i serveis, es generen unes economies d’escala, fet que comporta que les
necessitats d’una llar amb n persones siguin inferiors a n vegades les necessitats d’una llar en la qual
resideix una sola persona. Les escales d’equivalència són una mesura d’ajustament que converteixen el
nombre de membres residents a la llar en nombre d’unitats de consum. Tot i que hi ha nombroses formes
de realitzar aquest ajust, l’escala d’equivalència utilitzada és la de l’OCDE modificada. Aquesta escala dóna
valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d’adults i 0,3 als menors de 14 anys. La renda total d’una llar es divideix
pel nombre d’unitats de consum de la llar, i s’obté la renda equivalent o renda per unitat de consum. A
efectes de les anàlisis de distribució personal de la renda i del risc a la pobresa a cada membre d’una llar
se li atribueix la renda equivalent de la seva llar.

Pel que fa als resultats i indicadors obtinguts, en aquest document es presenten diverses taules que
descriuen la distribució personal de la renda a Catalunya. En primer lloc, es presenta la distribució de les
llars catalanes en diferents trams d’ingressos, i a continuació la renda mitjana anual per llar, per persona
i per unitat de consum.

A continuació es presenta l’índex de Gini, que és un dels índexs sintètics més emprats en les anàlisis de
distribució de la renda. L’índex de Gini mesura el grau de desigualtat en una distribució d’una variable
contínua, i s’empra tradicionalment per mesurar la desigualtat econòmica. El càlcul d’aquest índex s’obté
a partir de la suma de les diferències absolutes entre cada parell de rendes de la distribució, després d’haver
ordenat la població per la variable de renda en ordre creixent. La fórmula emprada és la següent:

on,

N = nombre d’unitats de la població

Xi = percentatge de la població acumulat pels intervals primer a i-èsim

Yi = percentatge de despesa acumulada pels intervals primer a i-éssim

El rang dels valors de l’índex de Gini és entre 0 i 1. Una disminució en el valor de l’índex de Gini pot
interpretar-se com una disminució en la desigualtat i viceversa. Pren el valor 0 quan es dóna la situació
hipotètica de màxima equitat (tots ingressen de manera igual), i pren el valor 1 quan és de màxima
desigualtat. L’índex de Gini té correspondència geomètrica amb la corba de Lorenz, ja que el seu valor
coincideix amb la superfície compresa entre la corba de Lorenz i la recta de l’equidistribució, dividida entre
l’àrea total sota l’esmentada recta. Així, com més s’aproximi la corba de Lorenz a la diagonal,el valor de
l’índex de Gini serà menor. Es presenta també la corba de Lorenz comparada amb la corba espanyola.

Altres indicadors emprats són els coneguts com a shares ratios, concretament els S80/20 i S90/10. Els
índexs de ràtio S80/20 i S90/10 mesuren la desigualtat en la distribució a través de ràtios entre centils. El
més usat és l’S80/20, que s’interpreta com la renda que s’obté pel quintil superior, és a dir el 20% de la
població amb nivell econòmic més alt, en relació amb la del quintil inferior. L’índex S90/10 repeteix la
mateixa interpretació però en relació amb el decil superior, o 10% de la població amb nivell econòmic més
alt, en relació amb el dècil inferior.
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3. Mesurar el risc a la pobresa

El concepte de pobresa emprat en aquest document és el de la pobresa relativa o bé el risc a la pobresa.
Aquesta perspectiva parteix de la base que la població en risc de pobresa és tota aquella la renda de la qual
cau per sota del que pot ser considerat nivell de vida mitjana en la societat en la qual resideix.

L’establiment d’un llindar de risc a la pobresa esdevé un element central per definir operativament el nivell
de vida mitjana, i aleshores ja es pot distingir, i per tant comptar i analitzar la població que queda per sobre
i la que queda per sota. Aquest llindar de renda s’estableix a partir de l’anàlisi de la distribució de la renda
entre totes les llars i població objecte d’estudi. Les principals limitacions d’aquesta aproximació al fenomen
de la pobresa són, d’una banda, el reduccionisme economicista del complex fenomen de la pobresa i, de
l’altra, les variacions en els indicadors de pobresa, que no depenen tant de les condicions efectives de vida
de la població com dels canvis en la distribució de la renda.6

En aquest sentit s’ha optat per considerar com a indicador del nivell de vida mitjana, un valor central de
la distribució de la renda com és la mediana,7 atès que no és tan sensible als valors extrems. El llindar de
risc a la pobresa es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalent de les
persones. La taxa de risc a la pobresa és el percentatge de persones que queden per sota d’aquest llindar,
tal com s’estableix en la metodologia dels indicadors estructurals d’Eurostat, en l’apartat de cohesió social.
La intensitat de risc a la pobresa és un indicador que mostra la distància entre la mediana dels ingressos
equivalents de la població en risc de pobresa i el llindar de pobresa, és a dir, “com de pobres són els
pobres”. Aquest indicador s’expressa en termes percentuals en relació amb el llindar.

6 Les taxes de pobresa relativa són en definitiva indicadors de desigualtat en la distribució de la renda. Un augment homotètic de
totes les rendes personals comporta un augment del nivell de vida per al conjunt de la població, mentre que la taxa de pobresa es
manté estable.
7 La mitjana i la mediana són mesures de tendència central. La mitjana és la relació entre tots els valors dels individus, i el nombre
d’individus. La mediana és el valor que situa el 50% dels individus per sobre i per sota. La mediana és menys sensible als valors
extrems, propietat que la fa més aconsellable en aquest cas.
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T.1 Valors significatius per al càlcul del risc a la pobresa. 2004
Catalunya i Espanya

Catalunya Espanya

Renda mitjana neta anual per unitat de consum (euros) 13.887,2 11.708,3
Renda mediana neta anual per unitat de consum (euros) 12.615,5 10.464,5
Llindar de risc a la pobresa. 60% de la renda mediana (euros) 7.569,3 6.278,7
Taxa de població que viu sota el llindar de risc a la pobresa (percentatge) 17,7 19,9

La inclusió de les taxes de risc a la pobresa abans de transferències socials són un indicador de
l’efectivitat redistributiva del sistema de protecció social. La consideració de la taxa de risc a la pobresa
abans i després de les transferències socials pretén quantificar l’esforç que realitza el sistema de protecció
social per a la reducció de la pobresa. Atès el pes específic que tenen les prestacions per vellesa,
especialment les pensions de jubilació, i les de supervivència, s’han considerat totes les prestacions de
manera conjunta, i la taxa de risc a la pobresa abans de les transferències socials excloent les pensions
de jubilació i supervivència.

Les condicions de vida de la població s’ha vinculat amb el risc a la pobresa mitjançant la mesura de la
privació. Aquesta metodologia consisteix a llistar uns béns o serveis i fer el recompte de les llars que tenen
dificultats econòmiques per poder assumir la despesa d’adquisició o fruïment d’aquests béns o serveis.
Entre aquests s’han considerat el fet de poder passar una setmana de vacances fora de casa a l’any, dos
àpats a la setmana de carn o peix, mantenir una temperatura adequada de l’habitatge o bé poder atendre
despeses imprevistes.
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Organització de la tabulació

Les taules han estat agrupades en els següents apartats. El primer és una presentació dels resultats més
destacats de l’explotació de l’Enquesta de condicions de vida, entre els quals hi ha indicadors de distribució
de la renda (índexs sintètics, corba de Lorenz, etc.), llindars de risc a la pobresa, comparativa entre
comunitats autònomes, així com taxes i intensitat d’aquesta pobresa. El segon i tercer apartat inclou taules
de distribució de la renda en trams d’ingressos nets anuals de les llars i rendes anuals mitjanes per llar,
persona i unitats de consum, considerades segons variables de classificació sociodemogràfica. El quart
apartat presenta el volum de llars que reben prestacions socials, en conjunt, i per tipus de prestació. Per
tal de fer una primera aproximació als nivells de privació de les llars, el cinquè apartat inclou taules de llars
que no poden assumir econòmicament diverses despeses. El darrer apartat inclou, d’una banda, els llindars
de risc a la pobresa per a Catalunya, considerant diferents dimensions i composicions de la llar, i, de l’altra,
les taxes de risc a la pobresa segons variables sociodemogràfiques, que poden donar uns primers indicis
del perfil de la població que viu en precarietat econòmica.

Es considera la persona de referència com aquella que és responsable de l’habitatge, és a dir, aquell
membre de la llar que tingui el títol de propietat o de contracte de lloguer al seu nom. En el cas que
l’habitatge sigui per cessió gratuïta, se’n considerarà responsable el membre que se li hagi fet la cessió.

Com s’ha esmentat anteriorment, malgrat que la referència temporal de la variable ingressos sigui el 2003
en la presentació de les taules, s’ha mantingut la referència temporal del conjunt de l’Enquesta el 2004.

Per tal de garantir la significació estadística dels resultats que aquí es presenten, s’ha preservat un mínim
de grandària mostral en cadascuna de les taules. En aquelles cel·les on no es donen aquestes condicions,
s’ha optat per no eliminar la taula, atesa la pèrdua d’informació que això comportaria, i es fa constar que
les dades són poc significatives per al càlcul amb el símbol “..”.
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Principals resultats

Distribució personal de la renda

• L’any 2003 els ingressos mitjans nets anuals de les llars catalanes van ser de 24.763 euros, i els
ingressos mitjans per persona van ser de 9.064 euros. En comparació amb el conjunt d’Espanya, la
renda mitjana anual de Catalunya és un 14,9% més alta. La renda mitjana espanyola és de 21.551 euros
per llar i de 7.591 euros per persona.

• Les llars més desafavorides són aquelles en què la persona de referència és de 65 anys i més, ja que
la renda mitjana d’aquestes és un 30% més baixa en relació amb la mitjana del conjunt de les llars,
17.269 euros nets anuals per llar. D’altra banda, quan la persona de referència és una dona els ingressos
mitjans anuals són un 22,1% inferior a les llars amb persona de referència masculina, un 20.757 i 26.631
euros respectivament.

• El 13,3% de les llars de Catalunya ingressaven fins a 9.000 euros nets anuals a l’any, i gairebé la mateixa
proporció, un 13,4% ingressaven de 9.001 fins a 14.000 euros a l’any. Això vol dir que aproximadament
26,7% de les llars ingressaven menys de 14.000 euros l’any 2003. Aquesta proporció de llars és
significativament inferior si ho comparem amb el conjunt d’Espanya, ja que un 33% llars espanyoles
ingressaren menys de 14.000 euros. Pel que fa als trams superiors de la distribució de la renda, el 19,3%
de les llars catalanes se situen en la franja més alta d’ingressos, les quals van superar els 35.000 euros
l’any, mentre que en el conjunt d’Espanya aquesta proporció és del 14%. El gràfic 1 mostra les
diferències entre les distribucions de la renda: la corba de Catalunya està més posicionada a la dreta,
és a dir en els intervals de renda més elevats, i lleugerament més aplanada.

Gràfic 1. Distribució de la renda. Catalunya i espanya. 2004

• Pel que fa a l’anàlisi de la distribució de la renda, l’índex de Gini no és significativament diferent entre
Catalunya i Espanya, tot i que Catalunya mostra una situació de desigualtat lleugerament menor que
l’espanyola amb un 0,29, comparat amb ell 0,31 per a Espanya. La corba de Lorenz de la renda neta
anual de la llar, mostra aquesta lleugera diferència , tot i que amb aquests resultats no es pot elevar cap
conclusió segura, i, per tant, cal esperar els resultats dels propers anys..
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• Els altres índexs de desigualtat, l’S80/20 i l’S90/10 mostren com el 20% de les llars amb majors
ingressos (quintil superior), acumulen 4,77 vegades el que ingressen el 20% de les llars més
desafavorides (quintil inferior), mentre que el 10% de les llars més afavorides (decil superior) ingressen
7,88 vegades més que el 10% de les llars més empobrides (decil inferior).

• El 52,6% de les llars catalanes reben almenys un tipus de prestació social (prestacions per vellesa,
desocupació, supervivència, malaltia o invalidesa, així com ajuts per a la família, habitatges o estudis
entre altres). Les pensions per vellesa i supervivència, entre les quals s’inclouen les prestacions per
jubilació, representen una part molt important dins el conjunt del sistema de protecció social, com ho
mostra el fet que el 98,5% de les llars la persona de referència de les quals té més de 65 anys reben
almenys una d’aquestes prestacions. El 16,4% de les llars reben prestacions per atur, i el 28,5% de les
llars reben alguna de la resta de subsidis i prestacions.

Risc a la pobresa

• El 17,7% de la població catalana estan sota el llindar de risc a la pobresa (segon el llindar de Catalunya).
Per tal de mesurar el risc a la pobresa a la qual està exposada una població, cal establir un llindar
d’ingressos anuals sota el qual una llar o una persona entra en l’àmbit d’aquest risc. En el cas de
Catalunya, aquest risc pot ser considerat des d’un llindar que inclou tota la població espanyola (6.279
euros nets anuals), en què se situa la taxa de pobresa en un 12,5%, o bé des d’un llindar en què es
considera exclusivament la distribució de la renda de Catalunya (7.569 nets euros anuals), el qual, com
que és més elevat que el llindar espanyol, situa el risc a la pobresa de la població en un 17,7%.

Gràfic 2. Distribució de la renda i llindar de risc a la pobresa. Catalunya. 2004

• Aquest llindar de risc a la pobresa pot ser expressat com a ingrés total de la llar i per tant pot ser
considerat com a nivell d’ingressos mínims que una llar ha de disposar anualment per no caure en
situacions de precarietat econòmica. Aquest nivell mínim d’ingressos nets anuals s’obté multiplicant el
llindar pel nombre d’unitats de consum de la llar. Per exemple, per a una llar unipersonal, el llindar
s’estableix en 7.569 euros nets anuals; per a una llar amb dos adults i dos infants menors de 14 anys,
el llindar passa a ser de 15.895,5 euros.

• Considerant el risc a la pobresa segons el llindar espanyol, una de cada cinc persones residents a
Espanya hi estan exposades. Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, Extremadura i Andalusia eleven
la taxa de risc a la pobresa fins a més del 30%. Per contra, Madrid (9,5%), País Basc (11,2%) i Cantàbria
(11,8) són les comunitats amb menor risc a la pobresa.

• Com s’ha dit més amunt, i considerant el risc a la pobresa segons el llindar català, el 17,7% de la població
catalana està per sota aquest llindar. Aquest risc té més incidència entre les dones (19,0%) que entre
els homes (16,3%), en especial quan les dones tenen més de 65 anys, risc que afecta gairebé una de
cada tres (31,3%).
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• La intensitat del risc a la pobresa, o en altres paraules, els ingressos mitjans d’aquesta població
desafavorida s’allunya del llindar de risc a la pobresa  en un 26%, els quals són d’uns 5.570 euros anuals
aproximadament.

• Els grups més desafavorits o amb elevades taxes de risc a la pobresa són, per aquest ordre, les persones
que viuen soles (38,4%), la població de nacionalitat estrangera (37,8%), les persones vídues (35,9%).
En canvi, la població amb menor risc són les que han assolit estudis superiors (7,6%) i les persones
ocupades (11,4%).

• Pel que fa al paper de l’Administració pública en la reducció del risc a la pobresa, aquest es fa palès si
es comparen les taxes de risc a la pobresa abans o després de transferències socials. La taxa de risc
a la pobresa abans de tot tipus de transferència social és del 36,9%, mentre que si s’obvien les
transferències més freqüents com són les prestacions de vellesa, jubilació o supervivència, aquesta
taxa passa a ser del 21,3%. La diferència entre el 36,9% i el 17,7% és l’esforç que el sistema de protecció
social assoleix en la redistribució de la renda entre la població i, per tant, en la reducció del risc a la
pobresa.

• El nivell de privació de les llars catalanes s’ha mesurat considerant quatre ítems que atorguen nivell de
vida a les persones. Un 36,8% de les llars catalanes no es poden permetre una setmana de vacances
a l’any, i un 33,8% no tenen capacitat de reacció econòmica davant de despeses imprevistes. Pel que
fa a béns bàsics, el nivell de privació és força més baix, el 6,3% de les llars tenen dificultats per mantenir
l’habitatge a temperatura adequada i el 2,7% de les llars no poden permetre’s menjar carn, aviram o peix
almenys un cop a la setmana.

• Un 5,4% de les llars manifesten un nivell de privació elevat, ja que no poden permetre’s tres dels ítems
abans esmentats, i un 20,1% dos d’aquests.





Taules
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1. Indicadors de distribució de la renda i risc a la pobresa

1.1 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. 2004
Catalunya i Espanya

Catalunya Espanya

Milers de llars % Milers de llars %

Fins a 9.000 euros 319,4 13,3 2 628,7 17,9
De 9.001 a 14.000 euros 322,0 13,4 2 267,6 15,4
De 14.001 a 19.000 euros 332,5 13,9 2 271,2 15,5
De 19.001 a 25.000 euros 323,9 13,5 2 199,4 15,0
De 25.001 a 35.000 euros 509,7 21,3 2 538,2 17,3
De 35.001 euros i més 462,6 19,3 2 050,5 14,0
No consta 125,3 5,2 732,3 5,0

Total 2 395,3 100,0 14 687,8 100,0

1.2 Renda mitjana neta anual per llar, per persona i per unitat de consum. 2004
Catalunya i Espanya

Milers d’euros

Catalunya Espanya

Renda mitjana anual

Per llar 24 763 21 551
Per persona 9 064 7 591
Per unitat de consum 13 887 11 708

1.3 Indicadors de distribució personal de la renda. 2004
Catalunya i Espanya

Catalunya Espanya

Index de Gini 0,292 0,307
S80/20 4,8 5,1
S90/10 7,9 8,6
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Corbes de Lorenz dels ingressos nets anuals. Catalunya i Espanya. 2004

1.4 Llindars del risc a la pobresa segons la composició de la llar. 2004
Catalunya i Espanya

Euros anuals

Llindar de risc a la pobresa Llindar de risc a la pobresa
de Catalunya d’Espanya

Llars d’una persona 7 569,3 6 278,7
Llars de dos adults i dos infants 15 895,5 13 185,3
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1.5 Taxa de risc a la pobresa segons llindar espanyol. 2004
Comunitats autònomes

Taxa

Homes Dones Total

Andalusia 29,6 32,6 31,1
Aragó 12,0 13,1 12,5
Astúries 12,6 12,7 12,6
Illes Balears 13,5 16,9 15,2
Illes Canàries 22,6 25,5 24,1
Cantàbria 10,3 13,5 11,9
Castella i Lleó 23,5 26,5 25,1
Castella- La Manxa 29,2 29,7 29,4
Catalunya 11,4 13,5 12,5
Comunitat Valenciana 18,7 20,4 19,6
Extremadura 34,2 39,8 37,0
Galícia 21,7 20,7 21,2
Madrid 8,8 10,1 9,5
Múrcia 24,5 24,5 24,5
Navarra 11,6 13,9 12,7
Pais Basc 10,0 12,3 11,2
La Rioja 17,3 19,6 18,5
Ceuta i Melilla 37,3 37,2 37,3

Espanya 19,0 20,8 19,9

1.6 Indicadors de risc a la pobresa. 2004
Catalunya i Espanya

Taxa

Catalunya segons llindar català Espanya segons llindar espanyol

Taxa de risc a la pobresa
Homes 16,3 19,0
Dones 19,0 20,8
Total 17,7 19,9

Intensitat de risc a la pobresa
Homes 26,3 25,9
Dones 26,0 23,7
Total 26,0 24,6

Taxa de risc a la pobresa abans de transferències socials
Homes 34,8 39,5
Dones 39,0 43,0
Total 36,9 41,3

Taxa de risc de pobresa abans de transferències socials
(diferents de les pensions de jubilació i supervivència)

Homes 20,0 24,2
Dones 22,5 25,8
Total 21,3 25,0
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2. Llars per trams d’ingressos nets anuals

2.1 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Sexe i edat de la persona de referència.

Milers de llars

Fins a De 9.001 a De 14.001 a De 19.001 a De 25.001 a Més de
9.000 euros 14.000 euros 19.000 euros 25.000 euros 35.000 euros 35.000 euros No consta Total

Total

De 16 a 39 anys 37,9 67,0 97,6 108,2 180,4 113,3 33,0 637,3
De 40 a 64 anys 90,0 99,0 126,5 145,1 268,3 290,4 71,3 1 090,6
65 anys i més 191,5 156,0 108,5 70,6 61,0 58,8 .. 667,4
Total 319,4 322,0 332,5 323,9 509,7 462,6 125,3 2 395,3

Homes

De 16 a 39 anys .. 48,4 70,1 78,9 142,3 76,2 .. 467,3
De 40 a 64 anys 56,2 71,2 83,2 91,8 208,3 229,0 52,2 791,9
65 anys i més 58,6 99,2 73,5 42,6 40,7 50,0 .. 378,6
Total 142,8 218,8 226,8 213,3 391,2 355,2 89,6 1 637,8

Dones

De 16 a 39 anys .. .. 27,4 29,2 38,1 37,1 .. 170,0
De 40 a 64 anys 33,8 27,8 43,2 53,3 60,0 61,4 .. 298,7
65 anys i més 132,9 56,8 35,0 28,0 .. .. .. 288,8
Total 176,6 103,2 105,7 110,6 118,4 107,4 35,7 757,5

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.1 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Sexe i edat de la persona de referència.

Percentatge

Fins a De 9.001 a De 14.001 a De 19.001 a De 25.001 a Més de
9.000 euros 14.000 euros 19.000 euros 25.000 euros 35.000 euros 35.000 euros No consta Total

Total

De 16 a 39 anys 5,9 10,5 15,3 17,0 28,3 17,8 5,2 100
De 40 a 64 anys 8,3 9,1 11,6 13,3 24,6 26,6 6,5 100
65 anys i més 28,7 23,4 16,3 10,6 9,1 8,8 .. 100
Total 13,3 13,4 13,9 13,5 21,3 19,3 5,2 100

Homes

De 16 a 39 anys .. 10,4 15,0 16,9 30,4 16,3 .. 100
De 40 a 64 anys 7,1 9,0 10,5 11,6 26,3 28,9 6,6 100
65 anys i més 15,5 26,2 19,4 11,2 10,7 13,2 .. 100
Total 8,7 13,4 13,8 13,0 23,9 21,7 5,5 100

Dones

De 16 a 39 anys .. .. 16,1 17,2 22,4 21,8 .. 100
De 40 a 64 anys 11,3 9,3 14,5 17,8 20,1 20,6 .. 100
65 anys i més 46,0 19,7 12,1 9,7 .. .. .. 100
Total 23,3 13,6 14,0 14,6 15,6 14,2 4,7 100

.. Dades poc significatives per al càlcul
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2.2 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Estat civil de la persona de referència.

Milers de llars

Fins a De 9.001 a De 14.001 a De 19.001 a De 25.001 a Més de
9.000 euros 14.000 euros 19.000 euros 25.000 euros 35.000 euros 35.000 euros No consta Total

Estat civil

Solter/a 46,6 51,2 54,7 40,9 62,5 44,6 .. 307,9
Casat/ada 110,6 173,0 199,1 203,0 348,8 348,1 36,9 1 419,6
Viudo/a 139,3 53,6 .. 37,0 .. .. .. 300,5
Separat/ada o Divorciat/ada 22,9 35,9 28,0 .. .. .. .. 149,9
No consta .. .. .. .. 51,9 32,7 72,5 217,5

Total 319,4 322,0 332,5 323,9 509,7 462,6 125,3 2 395,3

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.2 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Estat civil de la persona de referència.

Percentatge

Fins a De 9.001 a De 14.001 a De 19.001 a De 25.001 a Més de
9.000 euros 14.000 euros 19.000 euros 25.000 euros 35.000 euros 35.000 euros No consta Total

Estat civil

Solter/a 15,1 16,6 17,8 13,3 20,3 14,5 .. 100
Casat/ada 7,8 12,2 14,0 14,3 24,6 24,5 2,6 100
Viudo/a 46,3 17,8 .. 12,3 .. .. .. 100
Separat/ada o Divorciat/ada 15,3 23,9 18,7 .. .. .. .. 100
No consta .. .. .. .. 23,9 15,0 33,3 100

Total 13,3 13,4 13,9 13,5 21,3 19,3 5,2 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.3 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Nivell de formació de la persona de referència.

Milers de llars

Fins a De 9.001 a De 14.001 a De 19.001 a De 25.001 a Més de
9.000 euros 14.000 euros 19.000 euros 25.000 euros 35.000 euros 35.000 euros No consta Total

Nivell de formació

Educació primària o inferior 203,8 143,9 102,4 94,6 108,4 68,4 .. 740,9
Educació secundària 1r cicle 48,0 86,6 97,1 89,2 108,7 75,8 .. 514,6
Educació secundària 2n cicle 44,5 38,9 47,4 54,8 95,8 88,2 .. 381,7
Educació superior .. 44,2 60,0 57,6 145,0 194,6 .. 534,2
No consta .. .. .. .. 51,9 35,6 73,2 223,8

Total 319,4 322,0 332,5 323,9 509,7 462,6 125,3 2 395,3

.. Dades poc significatives per al càlcul
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2.3 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Nivell de formació de la persona de referència.

Percentatge

Fins a De 9.001 a De 14.001 a De 19.001 a De 25.001 a Més de
9.000 euros 14.000 euros 19.000 euros 25.000 euros 35.000 euros 35.000 euros No consta Total

Nivell de formació

Educació primària o inferior 27,5 19,4 13,8 12,8 14,6 9,2 .. 100
Educació secundària 1r cicle 9,3 16,8 18,9 17,3 21,1 14,7 .. 100
Educació secundària 2n cicle 11,7 10,2 12,4 14,4 25,1 23,1 .. 100
Educació superior .. 8,3 11,2 10,8 27,1 36,4 .. 100
No consta .. .. .. .. 23,2 15,9 32,7 100

Total 13,3 13,4 13,9 13,5 21,3 19,3 5,2 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.4 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Relació amb l’activitat de la persona de referència.

Milers de llars

Fins a De 9.001 a De 14.001 a De 19.001 a De 25.001 a Més de
9.000 euros 14.000 euros 19.000 euros 25.000 euros 35.000 euros 35.000 euros No consta Total

Relació amb l’activitat

Actiu 93,0 132,7 171,4 196,3 353,6 337,0 33,1 1 317,1
Ocupat 82,5 117,3 163,4 191,4 348,9 333,7 .. 1 258,3
Assalariat 35,3 88,8 131,8 165,2 302,4 298,3 .. 1 031,5
Empresari 47,2 28,5 31,6 .. 46,5 35,3 .. 226,8
Aturat .. .. .. .. .. .. .. 58,8
Inactiu 226,4 179,5 136,7 99,9 104,2 91,9 .. 858,2
Jubilat 143,4 133,4 99,7 73,0 60,1 66,3 .. 577,2
Altres situacions d’inactivitat 83,0 46,0 36,9 26,9 44,1 .. .. 281,0
No consta .. .. .. .. 51,9 33,7 72,5 220,0

Total 319,4 322,0 332,5 323,9 509,7 462,6 125,3 2 395,3

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.4 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Relació amb l’activitat de la persona de referència.

Percentatge

Fins a De 9.001 a De 14.001 a De 19.001 a De 25.001 a Més de
9.000 euros 14.000 euros 19.000 euros 25.000 euros 35.000 euros 35.000 euros No consta Total

Relació amb l’activitat

Actiu 7,1 10,1 13,0 14,9 26,8 25,6 2,5 100
Ocupat 6,6 9,3 13,0 15,2 27,7 26,5 .. 100
Assalariat 3,4 8,6 12,8 16,0 29,3 28,9 .. 100
Empresari 20,8 12,6 13,9 .. 20,5 15,6 .. 100
Aturat .. .. .. .. .. .. .. 100
Inactiu 26,4 20,9 15,9 11,6 12,1 10,7 .. 100
Jubilat 24,8 23,1 17,3 12,6 10,4 11,5 .. 100
Altres situacions d’inactivitat 29,5 16,4 13,1 9,6 15,7 .. .. 100
No consta .. .. .. .. 23,6 15,3 33,0 100

Total 13,3 13,4 13,9 13,5 21,3 19,3 5,2 100

.. Dades poc significatives per al càlcul
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2.5 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Nacionalitat de la persona de referència.

Milers de llars

Fins a De 14.001 a Més de
14.000 euros 25.000 euros 25.000 euros No consta Total

Nacionalitat

Espanyola 603,7 619,6 947,8 119,0 2 290,1
Resta del món 37,7 36,7 .. .. 105,2

Total 641,4 656,4 972,2 125,3 2 395,3

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.5 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Nacionalitat de la persona de referència.

Percentatge

Fins a De 14.001 a Més de
14.000 euros 25.000 euros 25.000 euros No consta Total

Nacionalitat

Espanyola 26,4 27,1 41,4 5,2 100
Resta del món 35,8 34,9 .. .. 100

Total 26,8 27,4 40,6 5,2 100

.. Dades poc significatives per al càlcul
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2.6 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Composició de la llar.

Milers de llars

Fins a De 14.001 a Més de
14.000 euros 25.000 euros 25.000 euros No consta Total

Composició de la llar

Unipersonal 278,0 58,9 .. .. 363,0
Dos adults sense fills dependents 202,8 258,7 202,0 32,2 695,6
Altres llars sense fills dependents .. 95,4 237,8 .. 389,6
Un adult amb un o més fills dependents 21,6 .. .. .. 46,6
Dos adults amb un fill o més fills dependents 83,2 169,1 301,2 .. 577,5
Altres llars amb fills dependents .. 28,3 99,7 .. 147,4
No consta .. 29,2 97,3 30,5 175,7

Total 641,4 656,4 972,2 125,3 2 395,3

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.6 Llars per trams d’ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2004
Característiques de la llar. Composició de la llar.

Percentatge

Fins a De 14.001 a Més de
14.000 euros 25.000 euros 25.000 euros No consta Total

Composició de la llar

Unipersonal 76,6 16,2 .. .. 100
Dos adults sense fills dependents 29,2 37,2 29,0 4,6 100
Altres llars sense fills dependents .. 24,5 61,0 .. 100
Un adult amb un o més fills dependents 46,3 .. .. .. 100
Dos adults amb un fill o més fills dependents 14,4 29,3 52,2 .. 100
Altres llars amb fills dependents .. 19,2 67,6 .. 100
No consta .. 16,6 55,4 17,3 100

Total 26,8 27,4 40,6 5,2 100

.. Dades poc significatives per al càlcul
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3. Renda mitjana neta anual per llars, persona i unitat de consum

3.1 Renda mitjana neta anual per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2004
Característiques de la persona de referència. Sexe i grups d’edat

Euros

Renda mitjana neta anual

per llar per persona per unitat de consum

Total

De 16 a 39 anys 25 731 9 688 14 931
De 40 a 64 anys 28 942 9 078 14 338
65 anys i més 17 269 8 286 11 555
Total 24 763 9 064 13 887

Homes

De 16 a 39 anys 25 334 9 505 14 657
De 40 a 64 anys 30 381 9 213 14 667
65 anys i més 20 601 8 699 12 455
Total 26 631 9 191 14 239

Dones

De 16 a 39 anys 26 833 10 204 15 700
De 40 a 64 anys 25 135 8 671 13 351
65 anys i més 12 963 7 551 9 950
Total 20 757 8 731 12 968

3.2 Renda mitjana neta anual per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2004
Característiques de la persona de referència. Estat civil

Euros

Renda mitjana neta anual

per llar per persona per unitat de consum

Estat civil

Solter/a 21 829 11 899 15 753
Casat/ada 27 567 8 748 13 922
Viudo/a 14 353 8 218 11 041
Separat/ada o Divorciat/ada 21 259 9 497 13 888

Total 24 763 9 064 13 887
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3.3 Renda mitjana neta anual per llar, per persona i per unitat de consum . Catalunya. 2004
Característiques de la persona de referència. Nivell de formació

Euros

Renda mitjana neta anual

per llar per persona per unitat de consum

Nivell de formació

Educació primària o inferior 18 158 7 338 10 748
Educació secundària 1r cicle 23 128 8 133 12 553
Educació secundària 2n cicle 26 185 9 224 14 438
Educació superior 33 249 11 851 18 365

Total 24 763 9 064 13 887

3.4 Renda mitjana neta anual per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2004
Característiques de la persona de referència. Relació amb la activitat

Euros

Renda mitjana neta anual

per llar per persona per unitat de consum

Activitat de la persona de referència

Actiu 28 152 9 512 14 880
Ocupat 28 628 9 665 15 121
Assalariat 29 877 10 174 15 893
Empresari 22 697 7 363 11 630
Aturat 15 585 5 374 8 384
Inactiu 18 861 8 152 11 818
Jubilat 19 148 8 662 12 254
Altres situacions d’inactivitat 18 231 7 179 10 986

Total 24 763 9 064 13 887

3.5 Renda mitjana neta anual per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2004
Característiques de la persona de referència. Nacionalitat

Euros

Renda mitjana neta anual

per llar per persona per unitat de consum

Nacionalitat

Espanyola 25 004 9 165 14 034
Resta del món 19 461 6 917 10 766

Total 24 763 9 064 13 887
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3.6 Renda mitjana neta anual per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2004
Caracterítiques de la llar. Composició de la llar

Euros

Renda mitjana neta anual

per llar per persona per unitat de consum

Composició de la llar

Unipersonal 11 126 11 126 11 126
Dos adults sense fills dependents 21 448 10 724 14 298
Altres llars sense fills dependents 32 429 9 435 14 649
Un adult amb un o més fills dependents 15 925 6 342 10 314
Dos adults amb un fill o més fills dependents 28 448 7 977 13 961
Altres llars amb fills dependents 34 932 7 590 12 979

Total 24 763 9 064 13 887
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4. Llars segons el tipus de prestacions socials que reben

4.1 Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2004
Per sexe i edat de la persona de referència de la llar

Tipus de prestacions

Reben
prestacions Reben Reben altres

Llars que reben Llars que reben per vellesa i prestacions subsidis o
Total de llars prestacions prestacions supervivència per atur prestacions

(milers) (milers) (%) (%) (%) (%)

Total

De 16 a 39 anys 637,3 206,5 32,4 .. 44,2 59,7
De 40 a 64 anys 1 090,6 420,9 38,6 42,6 23,0 47,2
65 anys i més 667,4 633,6 94,9 98,5 .. 6,0
Total 2 395,3 1 261,1 52,6 64,6 16,4 28,5

Homes

De 16 a 39 anys 467,3 152,3 32,6 .. 45,9 62,0
De 40 a 64 anys 791,9 295,5 37,3 32,9 28,2 51,7
65 anys i més 378,6 358,2 94,6 98,0 .. 6,9
Total 1 637,8 806,0 49,2 56,0 20,5 33,8

Dones

De 16 a 39 anys 170,0 54,2 31,9 .. .. 53,3
De 40 a 64 anys 298,7 125,4 42,0 65,5 .. 36,4
65 anys i més 288,8 275,4 95,4 99,0 .. ..
Total 757,5 455,0 60,1 79,8 9,1 19,2

.. Dades poc significatives per al càlcul

4.2 Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2004
Per relació amb la activitat de la persona de referència de la llar

Tipus de prestacions

Reben
prestacions Reben Reben altres

Llars que reben Llars que reben per vellesa i prestacions subsidis o
Total de llars prestacions prestacions supervivència per atur prestacions

(milers) (milers) (%) (%) (%) (%)

Activitat de la persona de referència

Actiu 1 317,1 400,0 30,4 20,4 34,8 55,8
Ocupat 1 258,3 372,8 29,6 20,4 33,0 57,9
Assalariat 1 031,5 309,6 30,0 17,3 34,5 59,9
Empresari 226,8 63,2 27,9 35,5 .. 48,2
Aturat 58,8 27,2 46,3 .. .. ..
Inactiu 858,2 787,7 91,8 89,4 6,4 13,5
Jubilat 577,2 572,4 99,2 99,4 .. 6,2
Altres situacions d’inactivitat 281,0 215,4 76,6 63,0 16,5 32,8
No consta 220,0 73,3 33,3 39,0 .. 41,2

Total 2 395,3 1 261,1 52,6 64,6 16,4 28,5

.. Dades poc significatives per al càlcul
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4.3 Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2004
Per la nacionalitat de la persona de referència de la llar

Tipus de prestacions

Reben
prestacions Reben Reben altres

Llars que reben Llars que reben per vellesa i prestacions subsidis o
Total de llars prestacions prestacions supervivència per atur prestacions

(milers) (milers) (%) (%) (%) (%)

Nacionalitat

Espanyola 2 290,1 1 232,7 53,8 65,8 15,4 28,4
Resta del món 105,2 28,4 27,0 .. .. ..

Total 2 395,3 1 261,1 52,6 64,6 16,4 28,5

.. Dades poc significatives per al càlcul

4.4 Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2004
Per composició de la llar

Tipus de prestacions

Reben
prestacions Reben Reben altres

Llars que reben Llars que reben per vellesa i prestacions subsidis o
Total de llars prestacions prestacions supervivència per atur prestacions

(milers) (milers) (%) (%) (%) (%)

Composició de la llar

Unipersonal 363,0 226,6 62,4 88,1 .. ..
Dos adults sense fills dependents 695,6 424,5 61,0 80,8 11,0 15,3
Altres llars sense fills dependents 389,6 228,9 58,8 75,9 19,2 20,5
Un adult amb un o més fills dependents 46,6 26,7 57,3 .. .. ..
Dos adults amb un fill o més fills dependents 577,5 218,0 37,8 .. 32,5 72,2
Altres llars amb fills dependents 147,4 84,1 57,1 56,9 .. 47,8
No consta 175,7 52,3 29,8 .. .. ..

Total 2 395,3 1 261,1 52,6 64,6 16,4 28,5

.. Dades poc significatives per al càlcul

4.5 Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2004
Per trams d’ingressos anuals el 2003 segons tipus de prestació que reben

Tipus de prestacions

Reben
prestacions Reben Reben altres

Llars que reben Llars que reben per vellesa i prestacions subsidis o
Total de llars prestacions prestacions supervivència per atur prestacions

(milers) (milers) (%) (%) (%) (%)

Ingressos anuals de la llar

Fins a 9.000 euros 319,4 245,1 76,7 86,4 .. 14,3
De 9.001 a 14.000 euros 322,0 223,1 69,3 74,8 14,1 19,1
De 14.001 a 19.000 euros 332,5 183,9 55,3 69,7 .. 30,3
De 19.001 a 25.000 euros 323,9 176,7 54,6 61,0 23,2 28,0
De 25.001 a 35.000 euros 509,7 202,2 39,7 47,8 30,3 33,1
De 35.001 euros i més 462,6 210,3 45,5 47,0 18,0 48,6
No consta 125,3 .. .. .. .. ..

Total 2 395,3 1 261,1 52,6 64,6 16,4 28,5

.. Dades poc significatives per al càlcul
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5. Nivell de privació de les llars

5.1 Llars que no poden assumir despeses diverses. Catalunya. 2004
Per trams d’ingressos nets anuals

Milers de llars

Vacances mínim Carn, pollastre o peix Mantenir l’habitatge Capacitat per fer-se càrrec
1 setmana a l’any almenys 1 cop a la setmana a temperatura adequada de despeses imprevistes

Ingressos nets anuals de la llar

Fins a 9.000 euros 209,9 .. 38,4 174,3
De 9.001 a 14.000 euros 166,6 .. 36,9 152,4
De 14.001 a 19.000 euros 142,1 .. 31,3 146,6
De 19.001 a 25.000 euros 113,3 .. .. 88,8
De 25.001 a 35.000 euros 132,5 .. .. 132,1
De 35.001 euros i més 73,5 .. .. 74,4
No consta 44,9 .. .. 40,2

Total 882,6 64,9 150,4 808,8

.. Dades poc significatives per al càlcul

5.1 Llars que no poden assumir despeses diverses. Catalunya. 2004
Per trams d’ingressos nets anuals

Percentage

Vacances mínim Carn, pollastre o peix Mantenir l’habitatge Capacitat per fer-se càrrec
1 setmana a l’any almenys 1 cop a la setmana a temperatura adequada de despeses imprevistes

Ingressos nets anuals de la llar

Fins a 9.000 euros 65,7 .. 12,0 32,1
De 9.001 a 14.000 euros 51,7 .. 11,4 54,6
De 14.001 a 19.000 euros 42,7 .. 9,4 47,3
De 19.001 a 25.000 euros 35,0 .. .. 44,1
De 25.001 a 35.000 euros 26,0 .. .. 27,4
De 35.001 euros i més 15,9 .. .. 25,9
No consta 35,8 .. .. 16,1

Total 36,8 2,7 6,3 33,8

.. Dades poc significatives per al càlcul
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5.2 Llars segons el nombre de privacions. Catalunya. 2004
Per trams d’ingressos nets anuals

Milers de llars

Cap privació Una privació Dues privacions Tres i més privacions Total

Ingressos nets anuals de la llar

Fins a 9.000 euros 76,3 84,2 120,9 38,1 319,4
De 9.001 a 14.000 euros 113,1 80,9 97,7 30,3 322,0
De 14.001 a 19.000 euros 139,9 89,0 75,8 .. 332,5
De 19.001 a 25.000 euros 185,8 69,7 59,9 .. 323,9
De 25.001 a 35.000 euros 319,3 103,6 74,4 .. 509,7
De 35.001 euros i més 349,4 78,5 32,6 .. 462,6
No consta 67,5 26,8 .. .. 125,3

Total 1 251,2 532,7 482,3 129,2 2 395,3

.. Dades poc significatives per al càlcul

5.2 Llars segons el nombre de privacions. Catalunya. 2004
Per trams d’ingressos nets anuals

Percentage

Cap privació Una privació Dues privacions Tres i més privacions Total

Ingressos nets anuals de la llar

Fins a 9.000 euros 23,9 26,3 37,8 11,9 100
De 9.001 a 14.000 euros 35,1 25,1 30,3 9,4 100
De 14.001 a 19.000 euros 42,1 26,8 22,8 .. 100
De 19.001 a 25.000 euros 57,4 21,5 18,5 .. 100
De 25.001 a 35.000 euros 62,6 20,3 14,6 .. 100
De 35.001 euros i més 75,5 17,0 7,0 .. 100
No consta 53,8 21,4 .. .. 100

Total 52,2 22,2 20,1 5,4 100

.. Dades poc significatives per al càlcul
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6. Llindars i taxes de risc a la pobresa

6.1 Llindar de risc a la pobresa per Catalunya. 2004
Composició de la llar

Euros anuals

Llindar

Composició de la llar

Un adult 7 569,3
Un adult i un infant 9 840,1
Un adult i dos infants 12 110,9
Un adult i tres infants 14 381,7
Dos adults 11 354,0
Dos adults i un infant 13 624,7
Dos adults i dos infants 15 895,5
Dos adults i tres infants 18 166,3
Tres adults 15 138,6
Tres adults i un infant 17 409,4
Tres adults i dos infants 19 680,2
Tres adults i tres infants 21 951,0

6.2 Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2004
Persones per sexe i edat

Taxa

Risc a la pobresa

Total

Menys de 16 anys 20,2
De 16 a 64 anys 14,6
65 anys i més 27,4
16 anys i més 17,2
Total 17,7

Homes

Menys de 16 anys 22,0
De 16 a 64 anys 13,8
65 anys i més 22,1
16 anys i més 15,2
Total 16,3

Dones

Menys de 16 anys 18,4
De 16 a 64 anys 15,5
65 anys i més 31,3
16 anys i més 19,1
Total 19,0



Institut d’Estadística de Catalunya- EDRiRP/2004 35

6.3 Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2004
Adults per estat civil

Taxa

Risc a la pobresa

Estat civil

Solter/a 16,3
Casat/ada 16,9
Viudo/a 35,9
Separat/ada o Divorciat/ada 22,2

Total* 17,2

6.4 Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2004
Adults per nivell de formació

Taxa

Risc a la pobresa

Nivell de formació

Educació primaria o inferior 29,7
Educació secundària 1r cicle 19,1
Educació secundària 2n cicle 16,5
Educació superior 7,6

Total 17,2

6.5 Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2004
Adults en relació amb l’activitat

Taxa

Risc a la pobresa

Relació amb l’activitat

Actiu 12,7
Ocupat 11,4
Aturat 29,8
Inactiu 27,3
Jubilat 23,6
Altres situacions d’inactivitat 30,3

Total* 17,2

* Població de 16 anys i més

* Població de 16 anys i més

* Població de 16 anys i més

*
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6.6 Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2004
Adults per nacionalitat

Taxa

Risc a la pobresa

Nacionalitat

Espanyola 17,5
Resta del món 37,8

Total* 17,2

6.7 Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2004
Persones per composició de la llar

Taxa

Risc a la pobresa

Composició de la llar

Unipersonal 38,4
Dos adults sese �lls dependents 16,7
Altres llars sense �lls dependents 9,0
Un adult amb un o més �lls dependents 40,2
Dos adults amb un �ll o més �lls dependents 19,3
Altres llars amb �lls dependents 16,5

Total 17,7

6.8 Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2004
Per ingressos anuals de la llar

Taxa

Risc a la pobresa

Ingressos anuals de la llar

Fins a 9.000 euros 91,4
De 9.001 a 14.000 euros 57,7
De 14.001 a 19.000 euros 21,2
De 19.001 a 25.000 euros 3,5
De 25.001 a 35.000 euros ..
De 35.001 euros i més ..

Total 17,7

.. Dades poc signi�catives per al càlcul

* Població de 16 anys i més
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Annexos
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Annex 1. Els reglaments

Els reglaments de l’Enquesta de condicions de vida són:

- Reglament del Parlament Europeu i del Consell del 16 de juny del 2003 relatiu a les estadístiques
comunitàries sobre la renda i les condicions de vida

- Reglament de la Comissió de 7 de novembre del 2003 referent a la llista de variables objetiu
principals.

- Reglament de la Comissió de 21 d’octubre del 2003 referent a les regles de mostreig i seguiment.

- Reglament de la Comissió de 21 d’octubre del 2003 referent a les característiques dels treballs de
camp i els procediments d’imputació.

- Reglament de la Comissió de 21 d’octubre del 2003 referent a definicions i a definicions actualitzades.

- Reglament de la Comissió de 5 de gener del 2004 referent a la descripció detallada dels informes de
qualitat intermig i final.

- Reglament de la Comissió de 6 de gener del 2004 referent a la llista de variables objectiu secundaris
relacionats amb la “transmissió intergeneracional de la pobresa”.

- Reglament de la Comissió de 6 de gener del 2005 referent a la llista de variables objectiu secundàries
relacionades amb la “participació social”.
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Annex 2: Renda bruta i renda disponible total de la llar

Per obtenir la renda bruta total de la llar es consideren fonts d’ingressos individuals, com també fonts
col·lectives de la llar. La renda bruta total de la llar inclou els components encapçalats pel símbol “+” i
substrau els components amb el símbol “-“.

+ Renda bruta monetària o quasimonetària de l’assalariat

+ Renda bruta no monetària de l’assalariat

+ Cotitzacions socials a càrrec de l’ocupador

+ Beneficis o pèrdues monetàries brutes de treballadors per compte propi (inclosos drets de propietat
intel·lectual)

+ Valor dels béns produïts per a autoconsum

+ Prestacions per atur

+ Prestacions per vellesa

+ Prestacions per supervivència

+ Prestacions per malaltia

+ Prestacions per invalidesa

+ Ajudes per a estudis

+ Ajudes per a família/fills

+ Exclusió social no classificada en altres apartats

+ Ajudes per a vivendes

+ Lloguer imputat

+ Renda procedent del lloguer d’una propietat o terreny

+ Interessos, dividends i guanys d’inversions de capital en empreses no constituïdes en societats

+ Transferències periòdiques monetàries percebudes d’altres llars

+ Renda percebuda per als menors de 16 anys

- Interessos pagats de préstecs hipotecaris

La renda disponible total de la llar es calcula de la següent manera:

+ Renda bruta monetària o quasimonetària de l’assalariat

+ Renda bruta no monetària de l’assalariat

+ Cotitzacions socials a càrrec de l’ocupador

+ Beneficis o pèrdues monetàries brutes de treballadors per compte propi (inclosos drets de propietat
intel·lectual)

+ Valor dels béns produïts per a autoconsum

+ Prestacions per atur

+ Prestacions per vellesa

+ Prestacions per supervivència

+ Prestacions per malaltia

+ Prestacions per invalidesa

+ Ajudes per a estudis

+ Ajudes per a família/fills

+ Exclusió social no classificada en altres apartats
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+ Ajudes per a habitatges

+ Lloguer imputat

+ Renda procedent del lloguer d’una propietat o terreny

+ Interessos, dividends i guanys d’inversions de capital en empreses no constituïdes en societats

+ Transferències periòdiques monetàries percebudes d’altres llars

+ Renda percebuda per als menors de 16 anys

- Interessos pagats de préstecs hipotecaris

- Cotitzacions socials a càrrec de l’ocupador

- Impost sobre la renda i cotitzacions socials (inclou devolucions/ingressos complementaris per
ajustos en impostos sobre la renda, impost sobre la renda retinguda en origen i cotitzacions socials,
si escau)

- Impost sobre el patrimoni

- Transferències periòdiques monetàries pagades entre llars

O bé la suma dels components de la renda neta (d’impost sobre la renda en origen i cotitzacions socials)
personal de tots els membres de la llar:

+ Renda bruta monetària o quasimonetària de l’assalariat

+ Renda bruta no monetària de l’assalariat

+ Beneficis o pèrdues monetàries brutes de treballadors per compte propi (inclosos drets de propietat
intel·lectual)

+ Valor dels béns produïts per a autoconsum

+ Prestacions per atur

+ Prestacions per vellesa

+ Prestacions per supervivència

+ Prestacions per malaltia

+ Prestacions per invalidesa

+ Ajudes per a estudis

+ Ajudes per a família/fills

+ Exclusió social no classificada en altres apartats

+ Ajudes per a habitatges

+ Lloguer imputat

+ Renda procedent del lloguer d’una propietat o terreny

+ Interessos, dividends i guanys d’inversions de capital en empreses no constituïdes en societats

+ Transferències periòdiques monetàries percebudes d’altres llars

+ Renda percebuda per als menors de 16 anys

- Interessos pagats de préstecs hipotecaris

- Devolucions/ingressos complementaris per ajustos en impostos sobre la renda

- Impost sobre el patrimoni

- Transferències periòdiques monetàries pagades entre llars
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Annex 3. Les prestacions socials

Les prestacions socials són transferències corrents percebudes per les llars durant el període de referència
dels ingressos. L’objectiu d’aquestes prestacions socials és disminuir o ajudar a pal·liar la càrrega financera
que suposa determinats riscos o necessitats de les llars a través de sistemes organitzats col·lectivament
o per entitats estatals i institucions sense finalitat de lucre.

Per tal que sigui considerat prestació social, la transferència ha d’acomplir un dels dos requisits següents:

- que la seva cobertura sigui obligatòria (per llei, Reglament o acord en conveni) per al grup en qüestió
- i que estigui basada en el principi de solidaritat social.

Les prestacions socials no inclouen les prestacions procedents dels sistemes en què el beneficiari ha
cotitzat únicament de manera voluntària, independent del seu ocupador o de l’Administració.

Les prestacions socials desdesglossen en:

- Prestacions per vellesa

- Prestacions per supervivència

- Prestacions per atur

- Ajudes per família/fills

- Ajudes per a habitatge

- Prestacions per malaltia

- Prestacions per invalidesa

- Ajudes per a estudis

- Ajudes per exclusió social no classificada en altres apartats
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