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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 temàti-
ques en una innovadora centralitat. La cimera del Consell d’Europa de Lisboa del març del 2000 
manifesta, 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 major 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 per al conjunt de polítiques socials, i molt especial-
ment les relatives a l’eradicació de la pobresa, fent emergir noves necessitats d’informació que 
facilitin, per exemple, la comprensió del fenomen polièdric de l’exclusió social. En aquest sentit s’ha 
identificat un conjunt d’objectius comuns i consensuats, que queden reflectits en els indicadors es-
tructurals.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. 

D’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 European Survey of Income and 
Living Condition (EU-SILC d’ara en endavant). 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 re-
latiu a les estadístiques comunitàries sobre la renda i les condicions de vida. En aquest reglament, 
s’especifiquen els objectius de la nova operació, les àrees temàtiques que inclou, la referència tem-
poral, el calendari de disponibilitat i alguns requisits de qualitat de la informació. Posteriorment 
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 un avanç de l’ampliació de resultats de l’Enquesta de condicions de 
vida realitzada per l’INE, l’any 2005, que executen dues actuacions estadístiques incloses en el Pro-
grama Anual d’Actuacions Estadístiques del 2007: 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 centrar-se en aquestes dues temàtiques, atès el buit d’informació estadística 
oficial existent. S’ha realitzat una ampliació dels continguts que es van presentar en un document 
anterior al juliol del 2006 . D’una banda s’ha aprofundit en la caracterització de la població en risc a 
la pobresa, mitjançant l’anàlisi de la seva composició. També s’han considerat altres variables relle-
vants amb capacitat explicativa tant pel que fa a la distribució personal de la renda, com al risc a la 
pobresa econòmica, com ara una major desagregació de la composició de la llar, o les variables que 
relacionen la presència dels membres de la llar en el mercat de treball amb les càrregues familiars. 

La informació relativa a la distribució personal de la renda aprofundeix en els aspectes sociodemo-
gràfics de la distribució, tot considerant els ingressos anuals nets, ja sigui per llar, persona o unitat 
de consum, segons les característiques de les persones o bé 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-
ne la situació econòmica, com ara els infants, la població de més de 65 anys, les llars unipersonals i 
les llars monoparentals amb persones dependents a càrrec.  

 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/



Pel que fa al llindar de risc a la pobresa, se n’ha elaborat un de nou per a Catalunya, que es pot 
interpretar com un indicador de la renda mínima que cal assolir per portar un nivell de vida que 
allunyi la població de la pobresa i la precarietat econòmica. S’ha prioritzat la selecció d’indicadors 
i tabulacions inclosos en els indicadors estructurals: l’índex de Gini, Share Ratio S80/20, la taxa de 
risc a la pobresa, la intensitat de la pobresa i la taxa de pobresa prèvia a les transferències socials. 
Finalment, s’ha analitzat també la composició d’aquesta població.
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Notes metodològiques

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

L’Enquesta de condicions de vida (ECV, d’ara en endavant) 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 informati-
va 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 Euro-
peu ha normativitzat aquesta operació amb nombrosos reglaments.3 

Els objectius concrets de l’operació se centren en els següents aspectes: en primer lloc, totes les te-
màtiques 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, l’enquesta té com a objectiu 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 distribució en funció dels seus com-
ponents i fonts d’ingressos, els perfils de la mobilitat social i la situació econòmica de la població. 
En tercer lloc, aquesta operació permet obtenir informació dels moviments a curt termini sobre 
l’ocupació, mitjançant les dades sobre diversos tipus de desocupació, transicions activitat-inactivitat. 
Així mateix, es vol obtenir informació sobre les hores dedicades a la cura d’altres persones, jubilacio-
ns, pensions i situació socioeconòmica de les persones grans, habitatge i costos associats. 

Per tal de satisfer tots aquests objectius, s’ha prioritzat l’obtenció de la informació des de la pers-
pectiva 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 més de 16 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 varia-
ble objecte d’estudi: la setmana anterior a l’entrevista, les darreres quatre setmanes, els darrers 12 

3 Vegeu annex 1.
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mesos, el moment actual, etc. D’altra banda, es recull informació biogràfica de les persones infor-
mants, per la qual cosa el període temporal serà diferent per a cada persona. Cal destacar 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. 

El disseny mostral es caracteritza per ser bietàpic, amb una estratificació de les unitats de la primera 
etapa, formada per les seccions censals, i de la segona, formada pels 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. En la primera etapa 
s’han construït uns estrats d’acord amb la dimensió municipal a la 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 2005, s’han entrevistat a Catalunya un total de 1.376 llars, amb un total de 3.761 
persones, de les quals 3.100 adults, de 16 anys o més, han emplenat un qüestionari.

Recollir els ingressos de les llars, de 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-ne 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 empre-
saris a la Seguretat Social, però després d’incloure-hi 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 ren-
da disponible de la llar, és a dir, la renda resultant de deduir-ne 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 
que s’utilitza és doncs la renda o ingressos nets anuals. Els components de la renda neta es calculen 
a partir dels diversos elements que la componen, i que s’especifiquen als annexos. 

Pel que fa als resultats que aquí es presenten, cal tenir en compte que el període temporal de referèn-
cia dels ingressos de les llars és el 2004, malgrat que la recollida d’informació es fes al llarg del 2005. 

2. Mesurar la distribució personal de la renda

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 ofereix una variable, que recull amb exhaustivitat els ingres-
sos corrents (considerant els monetaris i els no monetaris) per part de les llars en un any natural.

Les llars amb dimensions i composicions diferents tenen també necessitats diferents. Per tal de com-
parar les rendes de les llars s’empren les anomenades escales d’equivalència, que converteixen les 
rendes totals de les llars en rendes equivalents. La comparació més intuïtiva seria 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 

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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les necessitats d’una llar en la qual resideix una sola persona. Les escales d’equivalència són una me-
sura 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 que 
s’utilitza 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 de 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 va-
riable 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 dis-
tribució, 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-èsim

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 situa-
ció hipotètica de màxima equitat (tots ingressen de manera igual), i pren el valor 1 quan és de màxi-
ma 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. L’índex de Gini permet la comparació entre territoris de diferent població 
i també la comparativa temporal, possibilitant una anàlisi que palesa l’augment o la disminució de 
la desigualtat econòmica.

Altres indicadors emprats són els que es coneixen amb el nom de 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 decil inferior. 

3. Mesurar el risc a la pobresa

El concepte de pobresa emprat en aquest document és el de la pobresa relativa o risc a la pobresa. 
La pobresa relativa situa el fenomen de la pobresa dins de la societat objecte d’estudi, de manera 
que es considera que una persona és pobra quan està en situació de desavantatge respecte de la 
resta de persones del seu entorn. Aquesta perspectiva està molt lligada a la noció de desigualtat i 
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parteix de la base que la població en risc de pobresa és la que té una renda que cau per sota del que 
es pot considerar un nivell de vida mitjana en la societat en la qual resideix. D’acord amb aquest 
criteri, la classificació de la població entre pobres i no pobres depèn del grau de desenvolupament 
de la societat en estudi. 

L’establiment d’un llindar de risc a la pobresa esdevé un element central per definir operativament 
el nivell de vida mitjana, a partir del qual comptar i analitzar la població que queda per sobre i 
per sota. Aquest llindar de vida mitjana 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 con-
dicions efectives de vida de la població com dels canvis en la distribució de la renda. Segons aquesta 
metodologia, perquè disminueixin els percentatges de pobres cal que es produeixin canvis en la 
distribució de la renda.6 

El primer pas per determinar el nivell de renda de la població és seleccionar la variable a utilitzar, 
que poden ser les despeses o els ingressos. Tant una variable com l’altra presenten avantatges i 
inconvenients a l’hora de fer-les servir com a variable monetària de mesura de la pobresa. D’acord 
amb la metodologia europea, Eurostat proposa actualment fer servir els ingressos com a variable 
per a la producció d’estadístiques sobre la pobresa i l’exclusió social. En concret, la variable a consi-
derar és la renda disponible de la llar. 

Paral·lelament es considera que són les persones, i no les llars, les que estan realment afectades 
per la pobresa, de manera que s’ha de parlar de persones en risc a la pobresa i no de llars en risc a 
la pobresa. Per reconèixer la influència de la llar en l’individu, s’assigna a totes les persones d’una 
llar un ingrés comú que depèn dels ingressos totals de la llar. L’ingrés assignat podria haver estat 
l’ingrés per càpita (calculat dividint els ingressos totals de la llar entre el nombre de membres), però 
s’obviarien les economies d’escala en el consum de béns i serveis que es generen en una llar. Així 
doncs, Eurostat recomana utilitzar l’ingrés equivalent o ingrés per unitat de consum, explicat en 
l’anterior apartat. 

A partir de totes les consideracions exposades, la pobresa relativa d’una societat es detemina a 
partir de l’estudi de la distribució de la renda neta equivalent de les persones. Es considera com a 
indicador del nivell de vida mitjana, un valor central de la distribució de la renda com és la mediana. 
La mediana separa la població en dos grups de la mateixa mida, situant el 50% de la població per 
sota i el 50% per sobre, i no és tan sensible als valors extrems de la renda com ho és la mitjana7. 

El llindar de risc a la pobresa es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals 
equivalents. La taxa de risc a la pobresa és el percentatge de persones que queden per sota d’aquest 
llindar. Es poden calcular taxes de risc a la pobresa per a diferents grups de població, segons varia-
bles demogràfiques o socioeconòmiques. Per exemple, la taxa de risc a la pobresa dels majors de 
65 anys es calcula com la xifra de majors de 65 anys pobres dividida entre el total de majors de 65 
anys. D’aquesta manera es pot analitzar quins són els grups més vulnerables, i per tant amb major 
incidència al risc a la pobresa.

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 de la renda pot estar afectada pels valors de renda 
molt alts. La mediana és menys sensible als valors extrems, propietat que la fa més aconsellable en aquest cas. 
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La comparació entre les taxes de risc a la pobresa abans i després de transferències socials és 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 rea-
litza el sistema de protecció social per a la reducció de risc a la pobresa. Atès el pes específic que 
tenen les prestacions per vellesa, especialment les pensions de jubilació i les de supervivència, s’ha 
considerat l’efecte d’aquestes transferències. Per tant, amb  l’objectiu d’analitzar en quina mesura 
les prestacions socials permeten reduir les situacions de risc a la pobresa, s’analitzen tres tipus de 
taxes, segons els diferents ingressos comptabilitzats: ingressos previs a totes les transferències so-
cials, ingressos posteriors a les pensions per vellesa i supervivència, i ingressos posteriors a totes les 
transferències socials.

Si bé la taxa de risc a la pobresa informa sobre el percentatge de població que es troba en risc de 
patir pobresa i de quins són els grups poblacionals més afectats, és oportú disposar també de dades 
sobre la intensitat del risc a la pobresa. Aquestes mesures se centren més en el grau de pobresa 
que pateixen les persones, que en la xifra d’individus considerats pobres. El principal indicador és 
la bretxa de la pobresa,  que mostra la distància entre la mediana dels ingressos equivalents de la 
població en risc de pobresa i el llindar, és a dir, mostra “com de pobres són els pobres”. Aquest in-
dicador s’expressa en termes percentuals en relació amb el llindar. 

Les condicions de vida de la població s’han vinculat amb el risc a la pobresa mitjançant la mesura 
de la privació, amb l’objectiu d’estendre el concepte de pobresa entès exclusivament com a renda 
baixa, a l’exclusió social. Aquesta metodologia consisteix a llistar uns béns o serveis i fer el recompte 
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Valors significatius per al càlcul del risc a la pobresa. 2005      
Catalunya i Espanya

    Catalunya Espanya

Renda mitjana neta anual per unitat de consum (euros) 13.835,0 12.149,0
Renda mediana neta anual per unitat de consum (euros) 12.450,0 10.578,0
Llindar de risc a la pobresa. 60% de la renda mediana (euros) 7.470,0 6.346,8
Taxa de població que viu sota el llindar de risc a la pobresa (percentatge)                                 17,2 19,8



12 Institut d’Estadística de Catalunya – EDRiRP/2005

de les llars que tenen dificultats econòmiques per poder assumir la despesa d’adquisició o fruïció 
d’aquests béns o serveis. Les privacions objecte d’estudi poden ser de diversos tipus, com ara dificul-
tats econòmiques, carència de béns durables o problemes en l’habitatge. El present estudi se centra 
en les dificultats econòmiques, entre les quals s’han considerat el fet de poder passar unes vacances 
fora de casa una setmana a l’any, fer àpats de carn o peix almenys cada dos dies, mantenir una tem-
peratura adequada a 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, 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 apartats inclouen 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 següent apartat inclou els llindars de 
risc a la pobresa per a Catalunya, considerant diferents dimensions, com la taxa de risc a la pobresa 
a partir de variables sociodemogràfiques, tant abans com després de transferències socials. Els dos 
capítols següents de composició i intensitat de la pobresa ens donen un perfil més definit del perfil 
i les característiques de la població que viu en precarietat econòmica. 

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

Els fills dependents són aquelles persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que 
viuen almenys amb un dels pares i que són econòmicament inactives.

La intensitat de treball de la llar es refereix al nombre de mesos que han estat treballant durant 
l’any tots els membres de la llar en edat laboral, proporcional al nombre total de mesos que teòri-
cament podrien treballar. Es classifiquen les llars en funció del temps treballat al llarg de l’any i de 
l’existència de fills dependents. La mesura del temps treballat s’efectua amb la variable “intensitat 
de treball a la llar” (IT), calculada com el nombre de mesos realment treballats respecte dels que 
es podrien haver treballat. En el càlcul es comptabilitzen les persones en edat de treballar que no 
siguin fills dependents. S’exclouen per tant els majors de 65 anys i els menors de 16. El valor IT=1 in-
dica que a la llar totes les persones en edat de treballar ho han fet durant tot l’any. A l’altre extrem, 
el valor IT=0 indica que a la llar cap dels membres en edat de treballar ha estat ocupat.

Com s’ha esmentat anteriorment, malgrat que la referència temporal de la variable relativa als 
ingressos sigui el 2004 en la presentació de les taules, s’ha mantingut la referència temporal del 
conjunt de l’Enquesta el 2005 

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

1. Distribució de la renda

Els principals indicadors per a l’estudi de la distribució personal de la renda en una societat són, per 
una banda, la distribució de les llars per trams d’ingressos, així com els índexs sintètics que reflec-
teixin els nivells de desigualtat en aquesta distribució, i per una altra, la renda mitjana de les llars i 
les persones. 

L’any 20048, els ingressos mitjans nets anuals de les llars catalanes van ser de 24.804 euros, mentre 
que per al conjunt d’Espanya van ser de 22.418 euros per llar. La renda mitjana anual de les llars és 
un 10,6% més alta a Catalunya que a Espanya. L’anàlisi dels ingressos per persona proporcionen re-
sultats semblants: la mitjana de Catalunya fou de 9.109 euros nets anuals, gairebé un 15% superior 
al valor a Espanya, que fou de 7.925 euros euros nets anuals. 

La distribució percentual dels ingressos mitjans mostra com el 13,6% de les llars de Catalunya in-
gressaven fins a 9.000 euros nets anuals l’any 2004, i gairebé la mateixa proporció, un 13,3% ingres-
saven de 9.001 fins a 14.000 euros a l’any. Això vol dir que aproximadament una de cada quatre llars 
ingressaven menys de 14.000 euros nets l’any 2004. Aquesta proporció de llars és significativament 
superior en el conjunt d’Espanya, ja que un 34,5% de llars espanyoles van ingressar menys de 14.000 
euros. Pel que fa als trams superiors de la distribució de la renda, el 20,6% de les llars catalanes se 
situen en la franja més alta d’ingressos, que correspon a 35.000 o més euros l’any, mentre que en el 
conjunt d’Espanya aquesta proporció és del 16,8%. El gràfic 1 mostra les diferències entre les distri-
bucions de la renda: la corba de Catalunya està més posicionada a la dreta, és a dir en els intervals 
de renda més elevats.  
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8 Malgrat que la referència temporal de l’enquesta és l’any 2005, els ingressos es recullen amb referència a l’any natural 
anterior, és a dir l’any 2004. Al llarg de tot aquest apartat, es farà referència, doncs, a la distribució personal de la renda 
de l’any 2004.  
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L’anàlisi dels ingressos mitjans de les llars, segons característiques sociodemogràfiques, ja sigui a 
partir de les persones de referència o de la composició de la llar, permet identificar quines són les 
llars que estan en una situació més desafavorida. 

Les llars que tenen com a persona de referència un home de menys de 65 anys són les úniques amb 
ingressos superiors a la mitjana catalana: el 4,2% per sobre de la mitjana si l’home té de 16 a 39 
anys i el 24,1% si té de 40 a 64 anys. En canvi, si la persona de referència és un home de 65 o més 
anys, els ingressos de la llar són un 17,7% inferiors a la mitjana catalana. En el cas d’una llar on la 
persona de referència és una dona, els ingressos de la llar són inferiors a la mitjana catalana, tant si 
la dona té de 16 a 39 anys (0,7% per sota de la mitjana), com si té de 40 a 64 anys (7,1% per sota) o 
és major de 65 anys (56,2% per sota). 
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Les diferències entre els ingressos de la llar segons el sexe de la persona de referència són tan sols 
del 4,9% pels que tenen de 16 a 39 anys (25.856 i 24.638 euros per als homes i les dones respectiva-
ment), i del 33,6% quan l’edat es troba entre 40 i 64 anys (30.778 i 23.039 euros). Ara bé, quan les 
persones de referència són majors de 65 anys, aquesta diferència s’eleva fins al 88%, on els ingressos 
mitjans de les llars en què la persona de referència és una dona són de 10.857 euros i 20.416 si és 
un home. 

Per tant, s’observa un doble comportament: en primer lloc, els menors ingressos per llar correspo-
nen a les llars on la persona de referència té 65 o més anys, i en segon lloc, a igualtat d’edat, els 
ingressos per llar són menors si la persona de referència és una dona.

El cicle de la vida i especialment la presència de persones grans o bé fills dependents són  factors 
que condicionen la situació econòmica de les llars, com mostra l’anàlisi de la renda mitjana neta 
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anual per unitats de consum9 segons la composició de la llar. Els ingressos més baixos corresponen 
a les llars amb adults d’edats més avançades. Les llars formades per una sola persona de 65 anys 
i més té com a mitjana d’ingressos un 38% menys que el conjunt de les llars. Així també aquelles 
llars formades per dos adults, però almenys un d’ells és més gran de 65 anys , llurs ingressos mitjans 
són un 17% inferior al conjunt. D’altra banda la presència de fills dependents també augmenta les 
probabilitats d’una llar de trobar-se en una situació econòmica més desafavorida, especialment si la 
llar és monoparental, o bé quan hi ha més d’un fill dependent. 
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L’anàlisi de la distribució de la renda permet la construcció de determinats índexs sintètics com són 
l’Índex de Gini i els índexs de ràtio S80/20 i S90/10. El valor de l’Índex de Gini per a Catalunya és de 
0,29410. Aquest és un nivell de desigualtat lleugerament menor que el determinat per l’índex per 
al conjunt d’Espanya, que és de 0,318. 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 extreure cap conclusió signi-
ficativa, i, per tant, cal esperar els resultats dels propers anys. 

9  Les unitats de consum estan definides en el segon apartat de les Notes metodològiques. 
10 L’índex de Gini pren el valor 0 en una situació hipotètica de màxima igualtat (tots els individus ingressen de la mateixa 

manera) i pren el valor 1 en una situació de màxima desigualtat (un sol individu acumula tots els ingressos)
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Els altres índexs de desigualtat són l’S80/20 i l’S90/10, que comparen el nivell d’ingressos de les llars 
amb més renda (els decils superiors de la distribució) respecte de les llars amb menys renda (les co-
rresponents als decils inferiors). L’S80/20 mostra com el 20% de les llars amb majors ingressos (quin-
til superior) acumulen 4,7 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides (quintil in-
ferior), mentre que l’S90/10 mostra com el 10% de les llars més afavorides (decil superior) ingressen 
7,6 vegades més que el 10% de les llars més empobrides (decil inferior). En correspondència amb 
això, la lleugera major igualtat de les llars catalanes que mostra l’índex de Gini també es reflecteix 
en aquests indicadors, atès que el S20/80 per a Espanya és de 5,4, i el S90/10 de 9,111. 

Un factor que completa l’anàlisi de la distribució personal de la renda és conèixer quines són les 
prestacions socials que reben. Per prestació social s’entén tota transferència monetària per raons de 
vellesa, supervivència, desocupació, malaltia o invalidesa, així com els ajuts per a la família, habitatges 
o estudis, entre altres. 

El 52,1% de les llars catalanes, és a dir, prop d’1,3 milions de llars reben almenys alguna prestació 
social. Les pensions per vellesa i supervivència, entre les quals s’inclouen les prestacions per jubila-
ció, representen una part molt important dins del conjunt del sistema de protecció social, com ho 
mostra el fet que siguin prestacions presents en el 68,7% de les llars que reben alguna prestació. 
Aquest percentatge augmenta fins al 99,7 si la persona de referència de la llar té 65 o més anys. 
D’altra banda, el 15,5% de les llars que reben alguna prestació cobren prestacions per atur, amb 
especial incidència en aquelles llars on la persona de referència és menor de 39 anys. Finalment, la 
resta de subsidis i prestacions estan presents en el 26,9% de les llars que reben alguna prestació. 

11 Com major és el valor del S80/20 i del S90/10, major nivell de desigualtat indiquen.
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2. Incidència del risc a la pobresa

El llindar del risc a la pobresa o pobresa relativa de Catalunya se situa en els 7.470 euros anuals, 
mentre que a Espanya l’any 2005 és de 6.346,8. Per entendre l’existència de dos llindars, un per a 
Espanya i un altre per a Catalunya, s’ha de tenir present que la pobresa relativa es mesura conside-
rant el context de distribució de la renda en la societat objecte d’estudi. Des d’aquest punt de vista 
es considera que una persona està en risc a la pobresa quan es troba en situació de desavantatge 
respecte la resta de persones del seu entorn. Quan es considera que les persones del seu entorn és 
la totalitat de la població espanyola s’obté el llindar de la pobresa relativa a Espanya, 6.346,8 euros 
anuals; en canvi si es considera que la societat de referència és la catalana és més adient establir un 
llindar de risc a la pobresa propi per a Catalunya, que és de 7.470 euros anuals.

El llindar del risc a la pobresa està expressat en euros anuals per cada unitat de consum i pot ser 
considerat el nivell d’ingressos mínims de què una llar ha de disposar anualment per no caure en 
situacions de precarietat econòmica. Per expressar el llindar en funció dels ingressos totals de la llar 
cal multiplicar-lo pel nombre d’unitats de consum de la llar. Per exemple, en el cas d’una llar uniper-
sonal el llindar català és de 7.470 euros, en una llar amb 2 adults és de 11.205 euros (o 5.602,5 euros 
per persona), en una llar amb 2 adults i un menor de 14 anys és de 13.446 euros (o 4.482 euros per 
persona) i en una llar amb 2 adults i 2 menors de 14 anys és de 15.687 euros (o 3.921,8 euros per 
persona).
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L’establiment d’un llindar determina que les persones que viuen en llars amb ingressos inferiors 
estan en risc a la pobresa. Per a Espanya, la taxa de risc a la pobresa el 2005 és del 19,8%, és a dir, 
una de cada cinc persones residents a Espanya hi estan exposades. Les ciutats autònomes de Ceuta i 
Melilla i Extremadura eleven la taxa de risc a la pobresa fins a més del 30%, seguides de Castella- la 
Manxa amb un 29,6%. Per contra, el País Basc (9,5%), Navarra (9,9%) i Madrid (12%) són les comu-
nitats amb menor risc a la pobresa. Per al total de l’Estat, la taxa és superior per a les dones (20,9%) 
que per als homes (18,6%). Aquesta és una característica present a pràcticament totes les comuni-
tats i que s’analitzarà més endavant per al cas català. La taxa de risc a la pobresa de Catalunya és 
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del 12,7% si es pren el llindar espanyol. En canvi, per a l’estudi i anàlisi detallada de la pobresa a 
Catalunya es prendrà el llindar català, a partir del qual s’obté que el 17,2% de la població catalana 
es troba en situació de risc a la pobresa, és a dir, pràcticament un de cada sis habitants.

La utilització de variables demogràfiques i socioeconòmiques ha de permetre analitzar la incidència 
de la pobresa a Catalunya, tot identificant-ne els col·lectius més vulnerables. Les principals variables 
disponibles en l’Enquesta de condicions de vida per estudiar la pobresa són el sexe, l’edat, la com-
posició de la llar, la intensitat en el treball combinada amb l’existència de fills dependents i el règim 
de tinença de l’habitatge. Els indicadors utilitzats són les taxes de risc a la pobresa, calculades com 
el quocient de persones pobres en un grup i el total de persones en el mateix grup. 

El sexe i l’edat són variables fonamentals per analitzar la incidència de la pobresa. Si es posa atenció 
en la variable edat, s’observa que els grups més desafavorits són principalment els majors de 65 
anys, amb taxes del 28,9% i en menor mesura els menors de 16 anys, amb taxes del 20,6%. Només 
el grup de 16 a 64 anys, corresponent a la població en edat de treballar, presenta taxes inferiors a 
la mitjana, en concret del 13,6%. Respecte del sexe, es constata un fet ja observat en altres estudis: 
les dones tenen un risc més elevat de caure en la pobresa que els homes, amb taxes del 18,4% i el 
16,0% respectivament. 

Per entendre amb més detall la situació desfavorable de les dones cal analitzar conjuntament les 
variables “sexe” i “edat”. En efecte, entre els menors de 16 anys la taxa de les dones (20,7%) és molt 
semblant a la dels homes (20,5%) i la petita diferència existent no és estadísticament significativa. 
En el grup de la població en edat activa, de 16 a 64 anys, la taxa de les dones (13,9%) és moderada-
ment superior a la dels homes (13,4%). Finalment, la major diferència s’observa en el grup de 65 i 
més anys, on una de cada 3 dones es troba en situació de risc a la pobresa (32,4%), mentre que en la 
mateixa franja d’edat un de cada 4 homes (24%) està en situació de risc. Per tant, es pot concloure 
que si bé les dones tenen un risc major que els homes a patir situacions de pobresa en les diferents 
edats, la sobrexposició al risc de pobresa de les dones respecte dels homes es concentra en les ma-
jors de 65 anys.
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La classificació de la població en funció de la composició de la llar conté molta informació que per-
met comprendre la incidència de la pobresa. La variable ‘composició de la llar’ es determina a partir 
del nombre d’adults, l’edat i el nombre de fills dependents12, i permet identificar, per exemple, les 
persones que viuen soles, les llars monoparentals i les llars amb o sense fills. Aquesta classificació re-
sulta molt útil en tant que permet dissenyar polítiques socials diferents per respondre a les diverses 
necessitats de les llars. 

El col·lectiu més vulnerable a la pobresa el formen les persones que viuen soles, amb una taxa del 
38,7%. Una visió més profunda constata que no es tracta d’un col·lectiu homogeni, ja que si es clas-
sifica per edat, s’observa que per als majors de 65 anys la taxa és del 55,7%, mentre que per als me-
nors de 65 anys és del 24,3%. En altres paraules, una de cada 2 persones més grans de 65 anys que 
viuen soles està en risc de pobresa; en canvi, en el grup d’edat de menys de 65 anys, la incidència és 
d’una de cada quatre persones que viuen soles. El següent col·lectiu més vulnerable el constitueixen 
les llars formades per un adult amb un o més fills dependents, ja que una de cada tres persones que 
viuen en llars monoparentals (el 36,4%) està en situació de risc. 

Les llars formades per 2 adults sense fills dependents (17,1%) i les llars de 2 adults amb 1 o més 
fills dependents (17,4%) presenten taxes molt semblants a la mitjana catalana, però una visió més 
profunda constata l’existència de diferències dins de cadascun d’aquests col·lectius. En les llars de 2 
adults sense fills dependents el factor a tenir en compte és l’edat dels adults, ja que si tots 2 són me-
nors de 65 anys la taxa és del 9,2% però si almenys un d’ells supera els 65 anys la taxa augmenta fins 
al 27,9%. D’altra banda, en les llars de 2 adults amb fills dependents, la variable a tenir en compte 
és el nombre de fills: amb 1 fill dependent la taxa de pobresa és del 10,9%, amb 2 fills dependents 
és del 19,0% i amb 3 o més fills dependents la taxa és del 33,9%. Per tant, una de cada tres per-
sones vivint en llars amb 2 adults i 3 o més fills dependents està en situació de risc. Finalment, els 
col·lectius amb menor risc a la pobresa el constitueixen les persones que viuen en llars amb més de 
2 adults, ja siguin sense fills dependents (12,7%) o amb fills dependents (13,4%).
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12 Són fills dependents els menors de 16 anys, i els que tenen entre 16 i 24 anys, que estan inactius i viuen almenys amb un 
dels pares.
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El fet que els membres de la llar estiguin presents o no en el mercat laboral és un factor decisiu a 
l’hora d’explicitar la seva situació econòmica. Si a més, es mesura la intensitat d’aquesta presència 
en relació amb l’existència de fills dependents, les conclusions a què s’arriba són encara més ajus-
tades. En aquest sentit, es classifiquen les llars en funció del temps treballat al llarg de l’any i de 
l’existència de fills dependents. La mesura del temps treballat s’efectua amb la variable “intensitat 
de treball a la llar” (IT), calculada com el nombre de mesos realment treballats respecte dels que 
es podrien haver treballat. En el càlcul es comptabilitzen les persones en edat de treballar que no 
siguin fills dependents. S’exclouen per tant els majors de 65 anys i els menors de 16. El valor IT=1 
indica que a la llar totes les persones en edat de treballar ho han fet durant tot l’any. En l’altre 
extrem, el valor IT=0 indica que a la llar cap dels membres en edat de treballar ha estat ocupat. Es 
creen set categories de llars: tres per a les llars sense fills dependents i quatre per a les llars amb fills 
dependents. 

Segons aquesta classificació, com mostra el gràfic 7, les llars més ben situades enfront del risc de 
pobresa són les que tenen una intensitat de treball igual a 1, és a dir, aquelles llars on es treballa 
tot l’any. La seva taxa de risc a la pobresa és del 5,8% si no hi ha fills dependents i del 12,2% si hi 
ha fills dependents. També presenten taxes molt baixes les llars que només han treballat part de 
l’any (0<IT<1) i que no tenen fills dependents (12,2%). En l’altre extrem es troben les llars on ningú 
té una ocupació (intensitat en el treball igual a 0). La taxa de risc a la pobresa en aquest cas és del 
51,9% si tenen fills dependents i del 44,8% si no en tenen. Finalment, en les llars que tenen fills 
dependents i que només han treballat parcialment durant l’any, la taxa és del 19,7% en les llars que 
han treballat més de la meitat de l’any (0,5�IT<1) i del 29,4% en les llars que han treballat menys de 
la meitat (0<IT<0,5). 

En resum, quan la intensitat del treball dels membres de la llar és més gran, el risc de pobresa és 
menor. Al seu torn, la presència de fills dependents influeix en el risc a la pobresa, ja que amb una 
intensitat del treball equivalent, la probabilitat de caure en la pobresa és major en les llars amb fills 
a càrrec que en les llars que no tenen fills a càrrec.
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El règim de tinença de l’habitatge també està relacionat amb el risc a la pobresa. El 26,4% de les 
persones que viuen de lloguer i el 30,6% de les persones que viuen en règim de cessió estan en risc 
de pobresa. En canvi, les persones que viuen en habitatges dels quals són propietaris tenen una taxa 
inferior, del 15,0%.

L’Enquesta de condicions de vida proporciona algunes informacions referides només a la població 
adulta, considerada com a tal totes les persones majors de 16 anys, amb independència del fet que 
siguin econòmicament actives o no. Entre les variables que poden informar sobre la incidència de la 
pobresa es troben l’estat civil, el nivell de formació i la nacionalitat.
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El 30,5% de les persones vídues es troben en situació de risc a la pobresa. Les persones separades o 
divorciades presenten una taxa del 21,3%, superior a la taxa de les persones solteres i de les casades, 
amb valors del 15,2% i del 15,4% respectivament. Es pot concloure, per tant, que la dissolució de la 
parella, ja sigui per defunció o per trencament, fa augmentar el risc a caure en la pobresa. De totes 
maneres, per arribar a conclusions consistents caldria combinar l’anàlisi de l’estat civil amb altres 
variables com ara la composició de la llar (llars unipersonals en cas de viduïtat) o l’existència de fills 
dependents (especialment per al cas de divorcis i separacions).

El nivell de formació dels adults resulta ser una variable que també mostra influència en el risc a 
la pobresa, ja que a major nivell de formació menor risc de pobresa. En efecte, una de cada quatre 
persones amb educació primària o inferior (el 24,9%) es troba en situació de risc a la pobresa, men-
tre que la taxa dels adults amb educació superior és del 7,1%. Els adults amb educació secundària es 
troben en valors inferiors a la mitjana catalana, del 13,8% per al primer cicle i del 12,7 per al segon 
cicle de secundària.

Els adults residents a Catalunya amb nacionalitat espanyola presenten una taxa de risc a la pobresa 
del 16,1%, mentre que els adults amb nacionalitat estrangera tenen una taxa del 28,8%13 . Per tant, 
es pot afirmar que els estrangers presenten majors nivells de risc a la pobresa que els espanyols.

L’administració pública, mitjançant les transferències socials, juga un paper fonamental en la re-
ducció de les desigualtats econòmiques entre les llars. Les pensions de vellesa i supervivència són 
retribucions com a conseqüència d’una vida laboral contributiva. Altres prestacions, com les d’atur, 
assistència social o protecció a la família constitueixen la base del sistema de protecció social i tenen 
com a objectiu la redistribució de la riquesa de les llars. És interessant analitzar en quina mesura el 
paper de les prestacions socials permet reduir les situacions de risc a la pobresa. 

Per portar a terme l’anàlisi es comparen els ingressos de les llars en 3 supòsits. El primer consisteix a 
eliminar del còmput dels ingressos de la llar totes les transferències socials. El segon consisteix a in-
corporar al còmput dels ingressos les pensions de vellesa i supervivència, eliminant la resta de trans-
ferències socials. Finalment, el tercer supòsit consisteix a incorporar en el còmput dels ingressos de 
la llar totes les pensions i transferències socials. Cal recordar que aquest tercer supòsit correspon al 
criteri utilitzat per calcular el risc a la pobresa i produeix el valor del 17,2% per a Catalunya. En tots 
3 supòsits el llindar que es fa servir és el mateix, el que en calcular-lo inclou totes les transferències 
socials en els ingressos de la llar i que en el 2005 va ser de 7.470 euros. Posteriorment es classifiquen 
les persones per sobre o per sota del llindar de risc a la pobresa en funció dels ingressos de les seves 
llars, incloent-hi o no les transferències socials segons el supòsit en qüestió.  

La taxa de risc a la pobresa del total de la població passa del 35,5% abans de totes les transferèn-
cies al 20,6% després de comptabilitzar les pensions de vellesa i supervivència i al 17,2% quan es 
comptabilitzen totes les transferències socials. Així doncs, l’esforç que el sistema assoleix en la re-
distribució de la renda entre la població i, per tant, en la reducció del risc a la pobresa després de 
comptabilitzar les pensions de vellesa i supervivència, s’ha de mesurar com la diferència entre el 
20,6% i el 17,2%, amb el resultat final de 3,4%. En el cas de Espanya, l’efecte d’aquesta diferència 
sobre el risc a la pobresa és més gran, del 4,2% (resultat entre el 24,0% abans de les pensions de 
vellesa i supervivència i el 19,8% després d’aquestes). 

13 Les dades referides a la població estrangera poden presentar altes variabilitats d’un any a un altre.



24 Institut d’Estadística de Catalunya – EDRiRP/2005

������������������������������������������������������������������������������
���������������

������������������
��������������

��������������������������
�����������������������

��������������������
����������������������

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���������������� ��������������� ������������� �����

Com es pot observar, en la reducció del risc a la pobresa hi incideixen més les pensions de vellesa i 
supervivència (del 35,5% al 20,6%) que les transferències socials (del 20,6% al 17,2%). En el cas del 
grup de majors de 65 anys la reducció és molt notable, ja que moltes persones d’aquest col·lectiu 
viuen en llars on les principals fonts d’ingressos són les pensions de vellesa i supervivència, de mane-
ra que una hipotètica desaparició d’aquestes pensions suposaria que un 82,5% de les persones més 
grans de 65 anys estarien en risc de pobresa. D’altra banda, aquestes pensions també contribueixen 
a reduir el risc a la pobresa de les persones menors de 65 anys. En efecte, el risc a la pobresa es de-
termina a partir dels ingressos totals de la llar i encara que una persona sigui menor de 65 anys pot 
viure amb persones majors de 65 anys que aporten les seves pensions a la llar. L’existència d’aquest 
tipus de prestacions fa disminuir el risc a la pobresa del 25,6% al 17,3% en les persones de 16 a 64 
anys i del 28,2% al 24,5% en els menors de 16 anys. 

Si s’observa el gràfic es pot constatar que la reducció del risc a la pobresa en els majors de 16 anys 
(tant en el grup de 16 a 64 com en el grup de 65 i més anys) és major per efecte de les pensions de 
vellesa i supervivència que per efecte de les altres transferències socials. En efecte, en la població de 
16 a 64 anys les reduccions són del 8,3% i del 3,7% respectivament, mentre que en els majors de 65 
anys són del 51,6% i del 2,0% respectivament. En canvi, en el grup dels menors de 16 anys els efec-
tes dels 2 tipus de prestacions són semblants, amb reduccions del risc de pobresa del 3,7% per efecte 
de les pensions de vellesa i supervivència i del 3,9% per efecte de la resta de transferències socials.

L’estudi del risc a la pobresa abans i després de transferències socials classificant la població per sexe 
i edat permet afirmar que les prestacions per vellesa i supervivència contribueixen més a moderar 
el risc de pobresa en els homes majors de 65 anys que en les dones de 65 anys. En efecte, si els 
homes i les dones d’aquest grup d’edat presenten riscos semblants abans de qualsevol transferència 
(83,6% i 81,6% respectivament), un cop es computen les pensions per vellesa i supervivència el risc 
de pobresa dels homes és del 25,0% i el de les dones del 35,3%. Aquest fet pot estar relacionat amb 
la menor quantia de les pensions de viduïtat respecte les prestacions de jubilació i que en l’actual 
població de majors de 65 anys predominen les pensions de viduïtat entre les dones i les pensions de 
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jubilació entre els homes. El còmput de la resta de transferències socials no aconsegueix salvar la 
notable diferència de risc a la pobresa entre les dones i els homes grans. 
D’altra banda, la reducció de la taxa de risc a la pobresa per efecte de la resta de transferències 
socials (atur, invalidesa, assistència social...) té una intensitat al voltant del 3% al 5% en els dife-
rents segments de sexe i edat de la població, excepte en els homes de 65 anys i més, on només és 
de l’1%.

3. La composició de la població en risc a la pobresa

Així com la incidència del risc a la pobresa informa sobre els col·lectius que tenen més risc a patir si-
tuacions de precarietat econòmica, la composició de la població en risc de pobresa permet conèixer-
ne les característiques internes, i per tant obtenir un perfil sociodemogràfic d’aquesta població. 

El sexe i l’edat són variables fonamentals per conèixer la composició de la població en risc. El 54,4% 
de la població en risc a la pobresa són dones, mentre que el 45,6% són homes, és a dir, hi ha un 
8,8% més de dones que d’homes. Respecte de la distribució de la població en risc, segons l’edat, 
un 17,7% són infants de menys de 16 anys, la majoria tenen entre 16 i 64 anys (54,2%) i un 28,1% 
tenen més de 65 anys. Es pot concloure que aproximadament la meitat de la població en risc a la 
pobresa té entre 16 i 64 anys. 

Si es compara la distribució entre homes i dones, el perfil per edat obtingut es comporta de la 
mateixa manera que en la incidència de la pobresa en la població total. Pel que fa als infants no 
s’observen diferències significatives per edat, 8,9% i 8,8% respectivament. En el grup de la població 
en edat activa, de 16 a 64 anys, la diferència ja és superior: el percentatge de les dones en aquest 
grup d’edat és lleugerament superior,  27,4% davant del 26,8% dels homes. Però la diferència sig-
nificativa s’observa en el grup de les persones més grans de 65 anys, on els homes representen el 
9,9% i les dones el 18,1% del total. Això ens porta a afirmar que el nombre de dones més grans de 
65 anys en risc a la pobresa dobla el nombre d’homes en aquest mateix grup d’edat.
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La població en risc de pobresa no es reparteix de la mateixa manera entre els diferents tipus de llars. 
La variable "composició de la llar"  dóna informació del nombre d’adults, la seva edat i el nombre 
de fills dependents, i això permet identificar les persones que viuen soles, les llars monoparentals i 
aquelles en què hi viuen o no fills dependents. 
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Entre les llars sense fills dependents, el grup més nombrós és el de les llars de dos adults (22,9%) 
entre les quals destaquen les llars en què almenys un d’ells té 65 anys o més (15,9%). El grup menys 
nombrós correspon a les llars unipersonals, en què la persona és menor de 65 anys, amb un 4,5%. 
Quan parlem de llars amb fills dependents, el percentatge més alt de població en risc de pobresa 
se situa en les llars de dos adults amb un o més fills dependents (32,3%), la meitat de les quals co-
rresponen a llars de dos adults amb dos fills dependents (16,6%). El percentatge més baix de pobres 
correspon a les llars monoparentals, amb un 4%. 
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Un factor que ajuda a descriure la caracterització de la composició de la pobresa és la manera com 
els pobres perceben la seva pròpia situació. La distribució d’aquestes  persones segons el  grau de 
dificultat de les llars per arribar a fi de mes (amb molta dificultat, amb dificultat, amb certa dificul-
tat, amb certa facilitat i amb facilitat) ens permet aquest estudi.

El 38,7% de la població que viu en llars sota el llindar de risc a la pobresa manifesta tenir dificultat 
o molta dificultat per arribar a fi de mes, mentre que el 34,3% manifesta arribar-hi amb certa di-
ficultat. En l’extrem contrari està el percentatge més baix (7,5%) de la població en risc que viu en 
llars que arriben a fi de mes amb facilitat. Per tant, tres de cada quatre persones que viuen en llars 
sota el llindar manifesten tenir dificultats per arribar a fi de mes.. L’existència de llars en precarie-
tat econòmica que diuen que arriben a fi de més amb certa facilitat (19,4%) i amb facilitat (7,5%) 
podria semblar a primera vista contradictori, però s’ha de tenir en compte que s’està contrastant 
la classificació en risc/no risc a la pobresa d’una persona mitjançant un llindar monetari amb una 
percepció subjectiva sobre la pròpia situació econòmica. 
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El nombre de privacions que pateixen les llars on viu la població en risc a la pobresa també ha estat 
objecte d’estudi per tal d’obtenir més informació sobre les característiques d’aquesta població. Des-
taca el 35,8% dels pobres que afirmen no tenir cap privació a la seva llar. El 30,4% té 2 privacions, 
el 21,2% 1 privació i el 12,6% declara tenir 3 o més privacions. El més destacable és que el 63,8% de 
la població en risc a la pobresa declara tenir almenys una privació a la seva llar.

4. Intensitat del risc a la pobresa

Si fins ara la incidència del risc a la pobresa informa del percentatge de població que es troba en 
aquesta situació i la composició de les característiques internes d’aquesta població, l’estudi de la 
intensitat de la pobresa dóna una visió més completa d’aquest fenomen, ja que il·lustra com es 
distribueix aquesta població segons els seus ingressos. En altres paraules, la intensitat de la pobresa 
permet conèixer “com de pobres són els pobres”.

El llindar de pobresa de la població catalana l’any 2005 és de 7.470 euros anuals per unitat de consum. 
Considerem tota la població amb ingressos anuals inferiors a aquesta xifra (el 17,2% del total de Ca-
talunya) i en base als ingressos es fan quatre grups que continguin la mateixa quantitat de persones. 
En termes estadístics la mesura que permet fer aquests càlculs és la dels quartils dels ingressos. 

El primer quartil està format per la població en risc de pobresa amb menys ingressos: un 25% de la 
població catalana en risc de pobresa té uns ingressos inferiors als 4.158,3 euros anuals per unitat 
de consum. Un altre 25% de la població en risc de pobresa té uns ingressos anuals entre 4.158,3 i 
5.522,7 euros. Per tant, la meitat de la població catalana en risc a la pobresa té uns ingressos in-
feriors als 5.522,7 euros anuals. El tercer quartil el forma la població amb ingressos entre 5.522,7 i 
6.388,9 euros i finalment, el 25% restant de població ingressa entre 6.388,9 i 7.470 euros anuals per 
unitat de consum.

Les principals mesures que permeten quantificar la intensitat de la pobresa es basen en la compa-
ració entre els ingressos de la població en risc a la  pobresa i els ingressos de la resta de la població, 
concretament es proposa comparar el llindar de la pobresa (valor frontera entre la població que 
està en risc a la pobresa i la que no) amb la mediana dels ingressos dels pobres. En concret, l’escletxa 
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de la pobresa14 es defineix com la diferència entre el llindar de pobresa i la mediana dels ingressos 
per unitat de consum de les persones que es troben sota el llindar, expressat com a percentatge del 
llindar de pobresa. 
Com s’ha esmentat anteriorment, a Catalunya la mediana dels ingressos dels pobres és de 5.522,7 
euros i el llindar de la pobresa de 7.470 euros. La diferència, 1.947,3 euros, representa el 26,1% del 
llindar. En altres paraules, en terme mig els ingressos dels pobres són un 26,1% inferiors al llindar de 
risc a la pobresa. L’escletxa de la pobresa és lleugerament superior al d’Espanya, que és del 25,4%.

El càlcul de l’escletxa de pobresa per sexe i edat permet determinar quins són els grups on el risc a 
la pobresa és més intens. Els homes i les dones presenten la mateixa intensitat de la pobresa, amb 
un valor del 26,1%. En canvi, per edats s’observa l’existència de diferències, ja que són els més grans 
de 65 anys els que presenten menor intensitat al risc a la pobresa, del 21,6%, davant dels menors 
de 16 anys (26,1%) i dels de 16 a 64 anys (27,7%). La classificació per sexe i edat de la població en 
risc de pobresa indica que els homes de 16 a 64 anys són els que tenen major escletxa de la pobresa, 
31,2%. Si es compara dins de cada franja d’edat la intensitat de la pobresa dels homes i les dones, el 
grup de 16 a 64 anys té un major diferencial, del 3,7% (31,2% els homes i 27,5% les dones).

L’anàlisi conjunta de les taxes de risc a la pobresa i la intensitat de la pobresa permet arribar a  la 
conclusió que la població que pertany a grups amb menor incidència dels riscos a la pobresa, tenen 
en canvi una major probabilitat de patir-la més intensament, és a dir, d’estar més allunyats del llin-
dar.  La població de 16 a 64 és la que presenta una menor taxa de risc de patir la pobresa (13,6%) 
però és la població que presenta més intensitat de la pobresa (27,7%). En canvi, els més grans de 
65 anys són els que tenen la taxa més alta (28,9%) però són els que presenten menor intensitat 
(21,6%). A més, si bé dins dels majors de 65 anys les dones tenen clarament més risc de patir pobresa 
que els homes (32,4% front a 24,0%), la intensitat de la pobresa dels majors de 65 anys només és 
sensiblement superior per a les dones respecte dels homes (22,9% i 20,4% respectivament).

Amb l’objectiu d’il·lustrar la sensibilitat del càlcul de la taxa de risc a la pobresa, es mostren altres 
possibles llindars de risc a la pobresa, calculant la taxa que s’obtindria en modificar-los. A aquest 
efecte, es construeixen els llindars corresponents al 40%, 50% i 70% de la mediana dels ingressos 
per unitat de consum i es computa la taxa que s’obtindria en cada cas. 

El llindar de risc a la pobresa proposat per l’Eurostat correspon al 60% de la mediana i a Catalunya, 
el 2005, comporta una taxa del 17,2%. Si el llindar s’abaixés al 50% de la mediana, la taxa seria del 
12,3% i si se situés en el 40% de la mediana, la taxa resultaria del 6,5%. En canvi, si s’elevés el llindar 
fins al 70% de la mediana, la taxa se situaria en el 26,1% de la població.

5. Privacions de les llars

El coneixement de les privacions de les llars constitueix una eina que depassa l’àmbit dels indicadors 
monetaris i amplia la concepció de risc a la pobresa aproximant-lo al concepte polièdric de l’exclusió 
social. Les privacions objecte d’estudi poden ser de diversos tipus, com ara dificultats econòmiques, ca-
rència de béns durables o problemes en l’habitatge. Es presenten a continuació els principals resultats 
sobre el nivell i l’especificitat de privacions  relacionades amb les dificultats econòmiques de les llars. 
El nivell de privació de les llars catalanes s’ha mesurat a partir de quatre ítems que atorguen nivell 
de vida a les persones: la possibilitat de poder pagar una setmana de vacances a l’any fora de casa, 
un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, el fet de mantenir l’habitatge a temperatura 
adequada durant els mesos freds, i finalment la capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes. 

La privació més freqüent entre les llars catalanes és la de no poder pagar una setmana de vacances 
a l’any fora de casa. Un 35,4% de les llars no es poden permetre unes vacances a l’any, i un 32,4% 
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 7,5% de les llars tenen dificultats per mantenir l’habitatge 

14 Correspon a “Relative median at-risk-of-poverty gap”. Hi ha diversos indicadors que mesuren la intensitat de la pobresa com 
són l’índex de Sen, o l’índex de Thon, que realitzen sumes ponderades de les escletxes de la pobresa de cadascun dels 
individus.
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a temperatura adequada i només el 2,7% de les llars no poden permetre’s menjar carn, aviram o 
peix almenys un cop cada dos dies. 

Si es procedeix a la quantificació del nombre de privacions que presenta cada llar, s’observa que un 
6,2% de les llars manifesten un nivell de privació elevat, ja que no poden permetre’s tres dels quatre 
ítems abans esmentats, mentre que un 18,5% de les llars presenten dos o més de les quatre privacio-
ns estudiades. En l’altre extrem, un 54% de les llars no té cap privació, fet que ens indica que pràc-
ticament una de cada dues llars catalanes tenen almenys una privació de les quatre analitzades. 

El nivell d’ingressos de la llar és una característica a tenir present per analitzar les privacions de 
les llars. En cadascun dels ítems analitzats es pot observar una correlació negativa entre el nivell 
d’ingressos de la llar i l’existència de la privació, de manera que a mida que augmenten els in-
gressos disminueix el percentatge de llars que pateix almenys una privació. A tall d’exemple, un 
54,6% de les llars amb ingressos anuals nets inferiors als 9.000 euros no té capacitat per fer front a 
despeses imprevistes, mentre que a les llars amb ingressos superiors als 35.000 euros el percentatge 
disminueix fins al 14,2%. Com a conseqüència, la xifra de privacions que presenta cada llar dismi-
nueix a mida que augmenten els seus ingressos: només un 29,9% de les llars amb ingressos inferiors 
a 9.000 euros nets anuals no té cap privació, mentre que el percentatge se situa en el 79,4% entre 
les llars de més ingressos. 

En general, les llars amb ingressos inferiors als 25.000 euros nets anuals presenten major presència 
de privacions que la mitjana catalana. Resulta important fer notar que fins i tot les llars amb in-
gressos alts tenen algun problema per assumir despeses diverses, de manera que entre les llars amb 
ingressos superiors als 35.000 euros nets anuals una de cada cinc presenta alguna privació, i entre 
les llars amb ingressos de 25.000 a 35.000 euros nets anuals, dos de cada cinc té alguna privació. En 
l’extrem oposat, tres de cada deu llars d’ingressos més baixos no tenen cap privació.





Taules





1. Indicadors de distribució de la renda i risc a la pobresa
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Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Catalunya i Espanya. Ingressos 2004

Catalunya Espanya

Milers de llars % Milers de llars %

Ingressos anuals de la llar

Fins a 9.000 euros   338,7   13,6  2 772,9   18,3
De 9.001 a 14.000 euros   329,8   13,3  2 447,5   16,2
De 14.001 a 19.000 euros   335,1   13,5  2 258,0   14,9
De 19.001 a 25.000 euros   440,3   17,7  2 415,3   16,0
De 25.001 a 35.000 euros   524,8   21,1  2 652,3   17,5
De 35.001  euros  i més   511,6   20,6  2 536,8   16,8
No consta   1,3   0,1   58,5   0,4

Total  2 481,7   100,0  15 141,3   100,0

Renda mitjana neta anual per llar, per persona i  per unitat de consum. Catalunya. 2005
Catalunya i Espanya. Ingressos 2004

Euros

Catalunya Espanya

Renda mitjana anual

Per llar  24 804  22 418
Per persona  9 109  7 925
Per unitat de consum  13 835  12 149

Indicadors de distribució personal de la renda. Catalunya. 2005
Catalunya i Espanya. Ingressos 2004

Catalunya Espanya

Index de Gini 0,294 0,318
S80/20 4,7 5,4
S90/10 7,6 9,1

1.1

1.2

1.3
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Llindars del risc a la pobresa segons la composició de la llar. Catalunya. 2005
Catalunya i Espanya

Euros anuals

Llindar de risc a la pobresa   Llindar de risc a la pobresa 

de Catalunya   d'Espanya

Composició de la llar

Llars d'una persona  7 470,0  6 346,8
Llars de dos adults i dos infants  15 687,0  13 328,3

Taxa de risc a la pobresa segons llindar espanyol. 2005
Comunitats autònomes

Taxa

Homes Dones Total

Comunitats autònomes

Andalusia 25,7 29,6 27,7
Aragó 14,8 17,6 16,2
Astúries 13,8 16,5 15,2
Illes Balears 14,9 18,6 16,8
Illes Canàries 26,2 30,8 28,5
Cantàbria 12,6 17,2 14,9
Castella i Lleó 24,1 26,8 25,5
Castella- la Manxa 27,6 31,6 29,6
Catalunya 11,9 13,5 12,7
Comunitat Valenciana 19,3 20,6 20,0
Extremadura 32,0 37,2 34,6
Galícia 17,8 21,3 19,7
Madrid 11,7 12,2 12,0
Múrcia 22,6 26,9 24,7
Navarra 9,7 10,0 9,9
Pais Basc 9,8 9,2 9,5
La Rioja 18,8 20,5 19,6
Ceuta i Melilla 31,9 35,6 33,8

Espanya 18,6 20,9 19,8

Indicadors de risc a la pobresa.  Catalunya. 2005
Catalunya i Espanya

Taxa

Catalunya segons llindar català Espanya segons llindar espanyol

Taxa de risc a la pobresa
Homes 16,0 18,6
Dones 18,4 20,9
Total 17,2 19,8

Taxa de risc a la pobresa abans de 
transferències socials
(després de pensions, abans d'altres transferències)

Homes 19,4 22,7
Dones 21,9 25,3
Total 20,6 24,0

Taxa de risc a la pobresa abans de 
transferències socials

Homes 33,6 36,5
Dones 37,3 40,8
Total 35,5 38,7

Intensitat de risc a la pobresa
Homes 26,1 27,8
Dones 26,1 24,1
Total 26,1 25,4

1.6

1.4

1.5



2. Llars per tram d'ingressos nets anuals
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Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Sexe i edat de la persona de referència. Ingressos 2004

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

Sexe i edat

Total

De 16 a 39 anys   64,6   66,3   80,6   147,5   211,7   123,4 ..   693,9

De 40 a 64 anys   94,7   106,2   166,3   206,0   255,7   345,7 ..  1 175,9

65 anys i més   179,4   157,4   88,2   86,8   57,5   42,6 ..   611,9

Total   338,7   329,8   335,1   440,3   524,8   511,6 ..  2 481,7

Homes

De 16 a 39 anys .. ..   59,0   109,7   148,4   90,7 ..   492,4

De 40 a 64 anys   48,5   57,4   112,4   150,5   198,0   289,6 ..   857,7

65 anys i més   46,5   97,1   64,8   70,7   45,5   41,0 ..   365,6

Total   144,0   190,1   236,2   330,9   391,9   421,3 ..  1 715,7

Dones

De 16 a 39 anys .. .. ..   37,7   63,3 .. ..   201,6

De 40 a 64 anys   46,2   48,8   53,9   55,5   57,7   56,1 ..   318,1

65 anys i més   132,9   60,3 .. .. .. .. ..   246,3

Total   194,7   139,7   98,8   109,4   132,9   90,4 ..   765,9

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Sexe i edat de la persona de referència. Ingressos 2004

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

Sexe i edat

Total

De 16 a 39 anys   9,3   9,5   11,6   21,3   30,5   17,8 .. 100

De 40 a 64 anys   8,1   9,0   14,1   17,5   21,7   29,4 .. 100

65 anys i més   29,3   25,7   14,4   14,2   9,4   7,0 .. 100
Total   13,6   13,3   13,5   17,7   21,1   20,6 .. 100

Homes

De 16 a 39 anys .. ..   12,0   22,3   30,1   18,4 .. 100

De 40 a 64 anys   5,7   6,7   13,1   17,5   23,1   33,8 .. 100

65 anys i més   12,7   26,6   17,7   19,3   12,4   11,2 .. 100
Total   8,4  11,1  13,8  19,3  22,8   24,6 .. 100

Dones

De 16 a 39 anys .. .. ..   18,7   31,4 .. .. 100

De 40 a 64 anys   14,5   15,3   16,9   17,5   18,1   17,6 .. 100

65 anys i més   54,0   24,5 .. .. .. .. .. 100
Total   25,4  18,2  12,9  14,3  17,4   11,8 .. 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.1

2.1
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Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Estat civil de la persona de referència. Ingressos 2004

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   79,0  49,2  41,3  83,1  99,5 .. ..  395,0
Casat/ada   106,5   197,9  224,4  281,6  375,2   422,5 .. 1 608,2
Viudo/a   115,7  52,6 ..  33,8 .. .. ..  276,1
Separat/ada o Divorciat/ada   33,9  29,8 .. .. .. .. ..  187,8
No consta .. .. .. .. .. .. .. ..

Total   338,7   329,8  335,1  440,3  524,8   511,6 .. 2 481,7

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Estat civil de la persona de referència. Ingressos 2004

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   20,0  12,5  10,5  21,0  25,2 .. .. 100
Casat/ada   6,6  12,3  14,0  17,5  23,3   26,3 .. 100
Viudo/a   41,9  19,1 ..  12,2 .. .. .. 100
Separat/ada o Divorciat/ada   18,0  15,9 .. .. .. .. .. 100
No consta .. .. .. .. .. .. .. ..

Total   13,6  13,3  13,5  17,7  21,1   20,6 .. 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Nivell de formació de la persona de referència. Ingressos 2004

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   239,3   190,5   178,6   179,0   157,0   108,3 .. 1 052,9
Educació secundària 1r cicle   24,8   43,1   72,0   72,4   89,7   61,9 ..  363,9
Educació secundària 2n cicle   42,0   54,0   54,1   85,0   130,8   120,6 ..  486,5
Educació superior ..   41,9   30,3   100,1   145,8   215,9 ..  564,4
No consta .. .. .. .. .. .. .. ..

Total   338,7   329,8  335,1  440,3  524,8   511,6 .. 2 481,7

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.3

2.2

2.2
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Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Nivell de formació de la persona de referència. Ingressos 2004

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   22,7   18,1   17,0   17,0   14,9   10,3 .. 100
Educació secundària 1r cicle   6,8   11,9   19,8   19,9   24,6   17,0 .. 100
Educació secundària 2n cicle   8,6   11,1   11,1   17,5   26,9   24,8 .. 100
Educació superior ..   7,4   5,4   17,7   25,8   38,3 .. 100
No consta .. .. .. .. .. .. .. ..

Total   13,6  13,3  13,5  17,7  21,1   20,6 .. 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Relació amb l'activitat de la persona de referència. Ingressos 2004

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   117,6   119,5  172,8  289,8  373,7   394,2 .. 1 467,7
 Ocupat   94,4   112,2  160,0  273,6  357,4   387,6 .. 1 385,2
   Assalariat   51,5  54,2  118,0  218,8  309,3   320,7 .. 1 072,6
   Empresari   42,8  57,9  42,0  54,8  48,1   66,9 ..  312,6
 Aturat .. .. .. .. .. .. ..  82,5
Inactiu   219,6   210,4  162,2  146,4  149,6   112,5 .. 1 000,6
   Jubilat   135,9   135,5  96,6  93,6  79,2   54,7 ..  595,5
   Altres situacions d'inactivitat   83,7   74,8   65,7   52,8   70,4   57,8 ..  405,2
No consta .. .. .. .. .. .. .. ..

Total   338,7   329,8  335,1  440,3  524,8   511,6 .. 2 481,7

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Relació amb l'activitat de la persona de referència. Ingressos 2004

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   8,0  8,1  11,8  19,7  25,5   26,9 .. 100
 Ocupat   6,8  8,1  11,6  19,7  25,8   28,0 .. 100
   Assalariat   4,8  5,1  11,0  20,4  28,8   29,9 .. 100
   Empresari   13,7  18,5  13,4  17,5  15,4   21,4 .. 100
 Aturat .. .. .. .. .. .. .. 100
Inactiu   21,9  21,0  16,2  14,6  14,9   11,2 .. 100
   Jubilat   22,8  22,8  16,2  15,7  13,3   9,2 .. 100
   Altres situacions d'inactivitat   20,7   18,5   16,2   13,0   17,4   14,3 .. 100
No consta .. .. .. .. .. .. .. ..

Total   13,6  13,3  13,5  17,7  21,1   20,6 .. 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.4

2.4

2.3
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Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Nacionalitat de la persona de referència. Ingressos 2004

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   632,4  738,0  1 009,0 .. 2 380,7
Resta del món  36,1  37,4 .. ..  101,0

Total   668,5  775,3  1 036,5 .. 2 481,7

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Nacionalitat de la persona de referència. Ingressos 2004

Percentatge

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

Nacionalitat

Espanyola  26,6  31,0   42,4 .. 100
Resta del món  35,8  37,0 .. .. 100

Total  26,9  31,2   41,8 .. 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Composició de la llar. Ingressos 2004

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

Sense fills dependents*
   Unipersonal   278,1  81,8 .. ..  393,5
      Una persona menor de 65 anys   114,7  67,0 .. ..  212,6
      Una persona de 65 anys o més   163,4 .. .. ..  180,9
   Dos adults sense fills dependents   230,4  284,6   258,4 ..  773,4
      Dos adults, menors de 65 anys i 
      sense fills dependents  69,6  154,4   219,1 ..  443,1
      Dos adults, almenys un de 65 anys o més,
      sense fills dependents   160,7  130,3   39,2 ..  330,2
   Altres llars sense fills dependents  47,5  122,9   274,1 ..  444,6
Amb fills dependents
   Un adult amb un o més fills dependents  26,4 .. .. ..  53,9
   Dos adults amb un o més fills dependents  80,4  208,2   316,1 ..  604,7
      Dos adults amb un fill dependent  38,7  101,7   160,0 ..  300,3
      Dos adults amb dos o més fills dependents  41,7  106,5   156,1 ..  304,3
   Altres llars amb fills dependents ..  57,9   136,1 ..  201,0
No consta .. .. .. .. ..

Total   668,5  775,3  1 036,5 .. 2 481,7

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.6

2.5

2.5

*Fill dependent:  Es consideren fills dependents a les persones menors de 16 anys i a les persones entre 16 i 24 anys que viuen al menys amb un dels 
pares i que són econòmicament inactives.
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Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Composició de la llar. Ingressos 2004

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

Sense fills dependents*
   Unipersonal 70,7 20,8 .. .. 100
      Una persona menor de 65 anys 54,0 31,5 .. .. 100
      Una persona de 65 anys o més 90,3 .. .. .. 100
   Dos adults sense fills dependents 29,8 36,8 33,4 .. 100
      Dos adults, menors de 65 anys i
      sense fills dependents 15,7 34,8 49,5 .. 100
      Dos adults, almenys un de 65 anys o més, 
      sense fills dependents 48,7 39,4 11,9 .. 100
   Altres llars sense fills dependents 10,7 27,7 61,7 .. 100
Amb fills dependents
   Un adult amb un o més fills dependents 48,9 .. .. .. 100
   Dos adults amb un o més fills dependents 13,3 34,4 52,3 .. 100
      Dos adults amb un fill dependent 12,9 33,9 53,3 .. 100
      Dos adults amb dos o més fills dependents 13,7 35,0 51,3 .. 100
   Altres llars amb fills dependents .. 28,8 67,7 .. 100
No consta .. .. .. .. ..

Total  26,9  31,2   41,8 .. 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Intensitat de treball de la llar i fills dependents. Ingressos 2004

Milers de llars

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

Intensitat de treball en la llar i fills dependents*

Llars sense fills dependents
   IT=0 (llars sense fills dependents)   89,3   53,7 .. .. 153,3
   0<IT<1 (llars sense fills dependents)   63,3   137,9   220,4 .. 421,6
   IT=1 (llars sense fills dependents)   118,1   191,8   294,6 .. 604,5
Llars amb fills dependents
   IT<0.5 (llars amb fills dependents) .. .. .. .. 66,3
   0.5<=IT<1 (llars amb fills dependents)   43,0   125,4   149,6 .. 318,0
   IT=1 (llars amb fills dependents)   47,4   124,2   294,7 .. 466,3
No consta   287,3   111,6   51,4 ..  451,7

Total   668,5  775,3  1 036,5 .. 2481,7

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.6

*Fill dependent:  Es consideren fills dependents les persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels pares 
i que són econòmicament inactives.

*IT: La intensitat de treball de la llar es refereix al nombre de mesos que han estat treballant durant l'any tots els membres de la llar en edat laboral, 
proporcional al nombre total de mesos que teòricament podrien treballar.
*Fill dependent:  Es consideren fills dependents les persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels pares 
i que són econòmicament inactives.

2.7
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Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Intensitat de treball de la llar i fills dependents. Ingressos 2004

Percentatge

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

Intensitat de treball en la llar i fills dependents*

Llars sense fills dependents
   IT=0 (llars sense fills dependents)   58,3   35,0 .. .. 100
   0<IT<1 (llars sense fills dependents)   15,0   32,7   52,3 .. 100
   IT=1 (llars sense fills dependents)   19,5   31,7   48,7 .. 100
Llars amb fills dependents
   IT<0.5 (llars amb fills dependents) .. .. .. .. 100
   0.5<=IT<1 (llars amb fills dependents)   13,5   39,4   47,1 .. 100
   IT=1 (llars amb fills dependents)   10,2   26,6   63,2 .. 100
No consta   63,6   24,7   11,4 .. 100

Total  26,9  31,2   41,8 .. 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Règim de tinença de l'habitatge. Ingressos 2004

Milers de llars

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

Règim de tinença de l'habitatge

Propietat 481,0 606,6 916,5 .. 2005,4
Lloguer 144,1 137,0 77,2 .. 358,2
Cessió gratuïta 43,5 .. 42,8 .. 118,1

Total 668,5 775,3 1036,5 .. 2481,7

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars per trams d'ingressos nets anuals de la llar. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Règim de tinença de l'habitatge. Ingressos 2004

Percentatge

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

Règim de tinença de l'habitatge

Propietat 24,0 30,2 45,7 .. 100
Lloguer 40,2 38,2 21,5 .. 100
Cessió gratuïta 36,8 .. 36,2 .. 100

Total 26,9 31,2 41,8 .. 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

2.8

2.7

*IT: La intensitat de treball de la llar es refereix al nombre de mesos que han estat treballant durant l'any tots els membres de la llar en edat laboral, 
proporcional al nombre total de mesos que teòricament podrien treballar.

*Fill dependent:  Es consideren fills dependents les persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels pares 
i que són econòmicament inactives.

2.8



3. Renda mitjana neta anual per llar, persona i unitat de consum
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Renda mitjana neta anual  per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2005
Característiques de la persona de referència. Sexe i grups d'edat. Ingressos 2004

Euros

per per per unitat

llar persona de consum

Sexe i edat

Total

De 16 a 39 anys  25 502  9 660  14 876

De 40 a 64 anys  28 682  9 148  14 213

65 anys i més  16 569  8 181  11 174
Total  24 804  9 109  13 835

Homes

De 16 a 39 anys  25 856  9 825  15 143

De 40 a 64 anys  30 778  9 349  14 698

65 anys i més  20 416  8 782  12 333

Total  27 154  9 376  14 409

Dones

De 16 a 39 anys  24 638  9 263  14 231

De 40 a 64 anys  23 039  8 488  12 627

65 anys i més  10 857  6 867  8 643

Total  19 543  8 368  12 241

Renda mitjana neta anual  per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2005
Característiques de la persona de referència. Estat civil.  Ingressos 2004

Euros

per per per unitat

llar persona de consum

Estat civil

Solter/a 21 079  10 662 14 189
Casat/ada 27 906  8 889 14 073
Viudo/a 15 191  8 722 11 529
Separat/ada o Divorciat/ada 20 021  9 461 13 056

Total 24 804  9 109 13 835

Renda mitjana neta anual  per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2005
Característiques de la persona de referència. Nivell de formació.  Ingressos 2004

Euros

per per per unitat
llar persona de consum

Nivell de formació

Educació primària o inferior  19 216  7 552  11 147
Educació secundària 1r cicle 25 282  8 379 13 017
Educació secundària 2n cicle  26 981  9 670  14 974
Educació superior  32 937  11 815  18 029

Total 24 804  9 109 13 835

Renda mitjana neta anual

Renda mitjana neta anual

Renda mitjana neta anual

3.1

3.2

3.3



48 Institut d’Estadística de Catalunya – EDRiRP/2005

Renda mitjana neta anual  per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2005
Característiques de la persona de referència. Relació amb l'activitat.  Ingressos 2004

Euros

per per per unitat

llar persona de consum

Relació amb l'activitat

Actiu 28 353  9 648 14 945
 Ocupat 28 930  9 774 15 157
   Assalariat 30 218  10 417 16 082
   Empresari 24 511  7 751 12 245
 Aturat 18 666  7 218 10 871
Inactiu 19 527  8 158 11 855
   Jubilat 18 803  8 498 11 933
   Altres situacions d'inactivitat  20 592  7 743  11 759

Total 24 804  9 109 13 835

Renda mitjana neta anual  per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2005
Característiques de la persona de referència. Nacionalitat.  Ingressos 2004

Euros

per per per unitat

llar persona de consum

Nacionalitat

Espanyola 25 016  9 249 14 031
Resta del món 19 804  6 289 9 870

Total 24 804  9 109 13 835

Renda mitjana neta anual  per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2005
Caracterítiques de la llar. Composició de la llar.  Ingressos 2004

Euros

per per per unitat

llar persona de consum

Composició de la llar

Sense fills dependents*
   Unipersonal 12 160  12 160 12 160
      Una persona menor de 65 anys 15 280  15 280 15 280
      Una persona de 65 anys o més 8 493  8 493 8 493
   Dos adults sense fills dependents 22 572  11 286 15 048
      Dos adults, menors de 65 anys i sense fills dependents 26 688  13 344 17 792
      Dos adults, almenys un de 65 anys o més, sense fills dependents 17 049  8 524 11 366
   Altres llars sense fills dependents 30 975  9 033 13 989
Amb fills dependents
   Un adult amb un o més fills dependents 15 721  6 538 10 040
   Dos adults amb un o més fills dependents 28 698  7 971 13 939
      Dos adults amb un fill dependent 27 904  9 301 15 109
      Dos adults amb dos o més fills dependents 29 482  7 031 13 112
   Altres llars amb fills dependents 33 631  7 202 12 255

Total 24 804  9 109 13 835

Renda mitjana neta anual

Renda mitjana neta anual

Renda mitjana neta anual

3.6

3.5

3.4

*Fill dependent:  Es consideren fills dependents les persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels 
pares i que són econòmicament inactives.
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Renda mitjana neta anual  per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Intensitat de treball en la llar i fills dependents.  Ingressos 2004

Euros

per per per unitat

llar persona de consum

Intensitat de treball en la llar i fills dependents*

Llars sense fills dependents
   IT=0 (llars sense fills dependents)  13 183  6 393  8 604
   0<IT<1 (llars sense fills dependents)  28 104  9 600  14 299
   IT=1 (llars sense fills dependents)  27 018  13 663  18 102
Llars amb fills dependents
   IT<0.5 (llars amb fills dependents)  19 483  5 046  8 629
   0.5<=IT<1 (llars amb fills dependents)  27 156  6 892  11 916
   IT=1 (llars amb fills dependents)  31 889  8 732  15 107

Total 24 804  9 109 13 835

Renda mitjana neta anual  per llar, per persona i per unitat de consum. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Règim de tinença de l'habitatge.  Ingressos 2004

Euros

per per per unitat

llar persona de consum

Règim de tinença de l'habitatge

Propietat  26 116  9 456  14 381

Lloguer  18 519  7 345  10 921

Cessió gratuïta  21 596  8 080  12 599

Total  24 804  9 109  13 835

Renda mitjana neta anual

3.7

Renda mitjana neta anual

*IT: La intensitat de treball de la llar es refereix al nombre de mesos que han estat treballant durant l'any tots els membres de la llar en edat 
laboral, proporcional al nombre total de mesos que teòricament podrien treballar.
*Fill dependent:  Es consideren fills dependents les persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels 
pares i que són econòmicament inactives.

3.8





4. Llars segons el tipus de prestacions  socials que reben
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Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Sexe i edat de la persona de referència. Fonts d'ingressos 2004

Sexe i edat

Total

De 16 a 39 anys  693,9  216,2  31,2 ..   45,1  56,3
De 40 a 64 anys 1 175,9  478,3  40,7   55,4   19,3  40,8
65 anys i més  611,9  597,3  97,6   99,7 ..  5,1

Total  2 481,7  1 291,7   52,1   68,7   15,5   26,9

Homes

De 16 a 39 anys   492,4   158,4   32,2 ..   43,0   61,9

De 40 a 64 anys   857,7   329,3   38,4   49,9   22,7   43,0

65 anys i més   365,6   358,2   98,0   100,0 .. ..

Total  1 715,7   845,9   49,3   63,0   17,8   30,5

Dones

De 16 a 39 anys   201,6   57,8   28,7 .. .. ..

De 40 a 64 anys   318,1   148,9   46,8   67,5 ..   36,1

65 anys i més   246,3   239,0   97,1   99,2 .. ..

Total   765,9   445,8   58,2   79,4   11,1   20,1

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Relació amb l'activitat de la pers. de referència. Fonts d'ingressos 2004

Relació amb l'activitat

Actiu 1 467,7  430,5  29,3   33,0   32,7  44,0
 Ocupat 1 385,2  381,1  27,5   35,0   28,4  46,1
   Assalariat 1 072,6  299,5  27,9   31,2   32,3  47,0
   Empresari  312,6  81,6  26,1   49,1 ..  42,8
 Aturat  82,5  49,4  59,9 .. .. ..
Inactiu 1 000,6  858,5  85,8   86,5   7,0  18,4
   Jubilat  595,5  594,6  99,9   98,3 .. ..
   Altres situacions d'inactivitat  405,2  263,9  65,1   59,7   16,2  48,1
No consta .. .. .. .. .. ..

Total 2 481,7 1 291,7  52,1  68,7   15,5  26,9

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars que 
reben

prestacions
(%)

Llars que 
reben

prestacions
(milers)

Reben
prestacions per 

vellesa i 
supervivència

Reben
prestacions per 

vellesa i 
supervivència

Reben
prestacions

per atur (%)

4.1

Reben altres 
subsidis o 

prestacions
(%)

4.2

Total de 
llars

(milers)

Reben
prestacions

per atur (%)

Tipus de prestacions

Total de 
llars

(milers)

Tipus de prestacions

Llars que 
reben

prestacions
(%)

Llars que 
reben

prestacions
(milers)

Reben altres 
subsidis o 

prestacions
(%)
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Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Nacionalitat de la persona de referència. Fonts d'ingressos 2004

Nacionalitat

Espanyola 2 380,7 1 269,4  53,3   69,7   15,4  26,3
Resta del món  101,0 .. .. .. .. ..

Total 2 481,7 1 291,7  52,1  68,7   15,5  26,9

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Composició de la llar. Fonts d'ingressos 2004

Composició de la llar

Sense fills dependents*
   Unipersonal 393,5 206,3 52,4 91,2 .. ..
      Una persona menor de 65 anys 212,6 32,4 15,2 .. .. ..
      Una persona de 65 anys o més 180,9 173,9 96,2 100,0 .. ..
   Dos adults sense fills dependents 773,4 464,7 60,1 79,6 14,5 17,3
      Dos adults, menors de 65 anys i sense fills dependents 443,1 145,0 32,7 34,8 43,5 40,6
      Dos adults, almenys un de 65 anys o més, 
      sense fills dependents 330,2 319,6 96,8 100 .. ..
   Altres llars sense fills dependents 444,6 283,1 63,7 80,2 .. 24,8
Amb fills dependents
   Un adult amb un o més fills dependents 53,9 .. .. .. .. ..
   Dos adults amb un o més fills dependents 604,7 208,2 34,4 .. 35,3 65,2
      Dos adults amb un fill dependent 300,3 112,2 37,3 .. 35,9 60,2
      Dos adults amb dos o més fills dependents 304,3 96,1 31,6 .. 34,6 70,9
   Altres llars amb fills dependents 201,0 104,7 52,1 65,1 .. 35,5
No consta .. .. .. .. .. ..

Total 2481,7 1291,7 52,1 68,7 15,5 26,9

.. Dades poc significatives per al càlcul

Tipus de prestacions

Reben altres 
subsidis o 

prestacions
(%)

Reben
prestacions per 

vellesa i 
supervivència

Reben
prestacions

per atur (%)

Llars que 
reben

prestacions
(%)

Llars que 
reben

prestacions
(%)

Llars que 
reben

prestacions
(milers)

Total de 
llars

(milers)

*Fill dependent:  Es consideren fills dependents les persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels pares 
i que són econòmicament inactives.

Llars que 
reben

prestacions
(milers)

Reben
prestacions per 
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supervivència

Total de 
llars

(milers)

Reben
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Reben altres 
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(%)

Tipus de prestacions

4.4

4.3
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Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Per trams d'ingressos anuals. Ingressos i fonts d'ingressos 2004

Ingressos anuals de la llar

Fins a 9.000 euros  338,7  230,4  68,0   85,4 ..  15,3
De 9.001 a 14.000 euros  329,8  201,5  61,1   84,8 ..  14,4
De 14.001 a 19.000 euros  335,1  178,4  53,2   77,0 ..  21,0
De 19.001 a 25.000 euros  440,3  224,5  51,0   63,1   20,5  30,9
De 25.001 a 35.000 euros  524,8  237,3  45,2   53,3   22,3  38,3
De 35.001 euros i més  511,6  219,7  42,9   51,9   22,1  38,8
No consta .. .. .. .. .. ..

Total 2 481,7 1 291,7  52,1  68,7   15,5  26,9

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Intensitat de treball en la llar i fills dependents. Fonts d'ingressos 2004

Intensitat de treball en la llar i fills dependents*

Llars sense fills dependents
   IT=0 (llars sense fills dependents)  153,3  143,4  93,5   80,1 ..  40,5
   0<IT<1 (llars sense fills dependents)  421,6  254,7  60,4   54,6   34,3  31,9
   IT=1 (llars sense fills dependents)  604,5  152,1  25,2   85,2 .. ..
Llars amb fills dependents
   IT<0.5 (llars amb fills dependents)  66,3  46,4  70,1 .. .. ..
   0.5<=IT<1 (llars amb fills dependents)  318,0  154,8  48,7   26,3   42,4  46,6
   IT=1 (llars amb fills dependents)  466,3  128,3  27,5 .. ..  66,5
No consta  451,7  412,0  91,2   99,1 .. ..

Total  2 481,7  1 291,7   52,1   68,7   15,5   26,9

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars que 
reben

prestacions
(%)

Tipus de prestacions

Llars que 
reben

prestacions
(milers)

Total de 
llars

(milers)

4.5

Reben altres 
subsidis o 

prestacions
(%)

Reben
prestacions per 

vellesa i 
supervivència

Reben
prestacions

per atur (%)

4.6

Tipus de prestacions

Total de 
llars

(milers)

Llars que 
reben

prestacions
(milers)

Llars que 
reben

prestacions
(%)

Reben
prestacions per 

vellesa i 
supervivència

Reben
prestacions

per atur (%)

Reben altres 
subsidis o 

prestacions
(%)

*IT: La intensitat de treball de la llar es refereix al nombre de mesos que han estat treballant durant l'any tots els membres de la llar en edat laboral, 
proporcional al nombre total de mesos que teòricament podrien treballar.
*Fill dependent:  Es consideren fills dependents les persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels pares 
i que són econòmicament inactives.
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Llars segons tipus de prestacions socials que reben. Catalunya. 2005
Característiques de la llar. Règim de tinença de l'habitatge. Fonts d'ingressos 2004

Règim de tinença de l'habitatge

Propietat  2 005,4   53,8  1 078,4   70,1   15,8   24,9

Lloguer   358,2   44,2   158,3   67,9 ..   35,6

Cessió gratuïta   118,1   46,6   55,0 .. .. ..

Total  2 481,7   52,1  1 291,7   68,7   15,5   26,9

.. Dades poc significatives per al càlcul

4.7

Tipus de prestacions

Total de 
llars

(milers)

Llars que 
reben

prestacions
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(%)



5. Nivell de privació de les llars
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Llars que no poden assumir despeses diverses. Catalunya. 2005
Per trams d'ingressos nets anuals. Ingressos 2004 

Milers de llars

Ingressos nets anuals de la llar

Fins a 9.000 euros  206,7 ..   51,6  185,0
 134,0 ..   45,6  137,0

De 14.001 a 19.000 euros  147,6 .. ..  122,8
De 19.001 a 25.000 euros  158,1 .. ..  152,2
De 25.001 a 35.000 euros  161,3 .. ..  133,4
De 35.001 euros i més  70,7 .. ..  72,7
No consta .. .. .. ..

Total  879,7  66,0   187,2  803,0

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars que no poden assumir despeses diverses. Catalunya. 2005
Per trams d'ingressos nets anuals.  Ingressos 2004

Percentage

Ingressos nets anuals de la llar

Fins a 9.000 euros  61,0 ..   15,2  54,6
 40,6 ..   13,8  41,5

De 14.001 a 19.000 euros  44,1 .. ..  36,6
De 19.001 a 25.000 euros  35,9 .. ..  34,6
De 25.001 a 35.000 euros  30,7 .. ..  25,4
De 35.001 euros i més  13,8 .. ..  14,2
No consta .. .. .. ..

Total  35,4  2,7   7,5  32,4

.. Dades poc significatives per al càlcul

Llars segons el nombre de privacions. Catalunya. 2005
Per trams d'ingressos nets anuals. Ingressos 2004

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   101,1  75,3  102,5   59,7  338,7
  141,3  86,9  72,1 ..  329,8

De 14.001 a 19.000 euros   153,3 82,8 83,2 .. 335,1
De 19.001 a 25.000 euros   218,2  118,2  80,9 ..  440,3
De 25.001 a 35.000 euros   319,5  102,4  88,0 ..  524,8
De 35.001 euros i més   406,2  62,2  32,6 ..  511,6
No consta .. .. .. .. ..

Total  1 339,5  529,2  459,4   153,5 2 481,7

.. Dades poc significatives per al càlcul

De 9.001 a 14.000 euros

5.1

De 9.001 a 14.000 euros

5.2

De 9.001 a 14.000 euros

Capacitat per fer-se 
càrrec de despeses 

imprevistes

Capacitat per fer-se 
càrrec de despeses 

imprevistes

Vacances mínim 
una setmana a 

l'any

Carn, pollastre o 
peix almenys 
cada dos dies

Mantenir l'habitatge 
a temperatura 

adequada

5.1

Vacances mínim 
una setmana a 

l'any

Carn, pollastre o 
peix almenys 
cada dos dies

Mantenir l'habitatge 
a temperatura 

adequada
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Llars segons el nombre de privacions. Catalunya. 2005
Per trams d'ingressos nets anuals. Ingressos 2004 

Percentage

Cap privació Una privació Dues privacions Tres i més privacions Total

Ingressos nets anuals de la llar

Fins a 9.000 euros   29,9  22,2  30,3   17,6 100
  42,8  26,3  21,9 .. 100

De 14.001 a 19.000 euros   45,7  24,7  24,8 .. 100
De 19.001 a 25.000 euros   49,6  26,8  18,4 .. 100
De 25.001 a 35.000 euros   60,9  19,5  16,8 .. 100
De 35.001 euros i més   79,4  12,2  6,4 .. 100
No consta .. .. .. .. ..

Total   54,0  21,3  18,5   6,2 100

.. Dades poc significatives per al càlcul

5.2

De 9.001 a 14.000 euros



6. Llindars i taxes de risc a la pobresa
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Llindar de risc a la pobresa per Catalunya. 2005
Composició de la llar

Euros anuals

Llindar

Composició de la llar

Un adult 7 470,0
Un adult i un infant 9 711,0
Un adult i dos infants 11 952,0
Un adult i tres infants 14 193,0
Dos adults 11 205,0
Dos adults i un infant 13 446,0
Dos adults i dos infants 15 687,0
Dos adults i tres infants 17 928,0
Tres adults 14 940,0

Tres adults i un infant 17 181,0
Tres adults i dos infants 19 422,0
Tres adults i tres infants 21 663,0

6.1
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Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Persones per sexe i edat

Taxa

Sexe i edat

Total

Menys de 16 anys  20,6
De 16 a 64 anys  13,6
65 anys i més   28,9
16 anys i més  16,6
Total  17,2

Homes

Menys de 16 anys  20,5
De 16 a 64 anys  13,4
65 anys i més  24,0
16 anys i més  15,2
Total  16,0

Dones

Menys de 16 anys  20,7
De 16 a 64 anys  13,9
65 anys i més  32,4
16 anys i més  18,0
Total  18,4

Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Adults per estat civil

Taxa

Estat civil

Solter/a  15,2
Casat/ada  15,4
Viudo/a  30,5
Separat/ada o Divorciat/ada  21,3

Total*  16,6

* Població de 16 anys i més 

Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Adults per nivell de formació

Taxa

Nivell de formació

Educació primaria o inferior  26,4
Educació secundària 1r cicle  13,8
Educació secundària 2n cicle  12,7
Educació superior  7,1

Total*  16,6

* Població de 16 anys i més 

Risc a la pobresa

Risc a la pobresa

Risc a la pobresa

6.3

6.4

6.2
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Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Adults per relació amb l'activitat

Taxa

Relació amb l'activitat

Actiu  11,9
  Ocupat  11,1
  Aturat  23,3
Inactiu  23,2
  Jubilat  23,3
  Altres situacions d'inactivitat  23,2

Total*  16,6

* Població de 16 anys i més 

Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Adults per nacionalitat

Taxa

Nacionalitat

Espanyola  16,1
Resta del món  28,8

Total*  16,6

* Població de 16 anys i més 

Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Persones per composició de la llar

Taxa

Composició de la llar

Sense fills dependents*
   Unipersonal   38,7
      Una persona menor de 65 anys   24,3
      Una persona de 65 anys o més   55,7
   Dos adults sense fills dependents   17,1
      Dos adults, menors de 65 anys i sense fills dependents   9,2
      Dos adults, almenys un de 65 anys o més, sense fills dependents   27,9
   Altres llars sense fills dependents   12,7
Amb fills dependents
   Un adult amb un o més fills dependents   36,4
   Dos adults amb un o més fills dependents 17,4
      Dos adults amb un fill dependent   10,9
      Dos adults amb dos fills dependents   19,0
      Dos adults amb tres o més fills dependents   33,9
   Altres llars amb fills dependents   13,4

Total  17,2

Risc a la pobresa

Risc a la pobresa

Risc a la pobresa

6.7

6.5

6.6

*Fill dependent:  Es consideren fills dependents les persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels 
pares i que són econòmicament inactives.
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Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Persones per ingressos anuals de la llar. Ingressos 2004

Taxa

Ingressos anuals de la llar

Fins a 9.000 euros   91,7
  56,6

De 14.001 a 19.000 euros   22,2
De 19.001 a 25.000 euros   4,6
De 25.001 a 35.000 euros ..
De 35.001 euros i més ..

Total  17,2

.. Dades poc significatives per al càlcul

Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Persones per intensitat de treball de la llar i fills dependents

Taxa

Intensitat de treball en la llar i fills dependents*

Llars sense fills dependents
   IT=0 (llars sense fills dependents)   44,8
   0<IT<1 (llars sense fills dependents)   12,2
   IT=1 (llars sense fills dependents)   5,8
Llars amb fills dependents
   IT=0 (llars amb fills dependents)   51,9
   0<IT<0.5 (llars amb fills dependents)   29,4
   0.5<=IT<1 (llars amb fills dependents)   19,7
   IT=1 (llars amb fills dependents)   12,2

Total  17,2

Taxa de risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Persones per règim de tinença de l'habitatge

Taxa

Règim de tinença de l'habitatge

Propietat   15,0
Lloguer   26,4
Cessió gratuïta   30,6

Total  17,2

6.9

Risc a la pobresa

Risc a la pobresa

6.10

*IT: La intensitat de treball de la llar es refereix al nombre de mesos que han estat treballant durant l'any tots els membres de la llar en edat 
laboral, proporcional al nombre total de mesos que teòricament podrien treballar.
*Fill dependent:  Es consideren fills dependents les persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels 
pares i que són econòmicament inactives.

De 9.001 a 14.000 euros

Risc a la pobresa

6.8
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Taxa de risc a la pobresa abans i després de transferències socials. Catalunya. 2005
Persones per sexe i edat

Taxa

Abans de totes les Després de pensions, Després de totes les 

transferències abans d'altres transferències transferències

Total

Menys de 16 anys 28,2 24,5   20,6

De 16 a 64 anys 25,6 17,3   13,6

65 anys i més 82,5 30,9   28,9

Total 35,5 20,6 17,2

Homes

Menys de 16 anys 27,5 25,2   20,5

De 16 a 64 anys 24,7 17,0   13,4

65 anys i més 83,6 25,0   24,0

Total 33,6 19,4 16,0

Dones

Menys de 16 anys 28,9 23,7   20,7

De 16 a 64 anys 26,6 17,6   13,9
65 anys i més 81,6 35,3   32,4
Total 37,3 21,9 18,4

6.11





7. composició de la població en risc a la pobresa
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Composició de la població en risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Persones per sexe i edat

Percentatge

Sexe i edat

Total

Menys de 16 anys  17,7
De 16 a 64 anys  54,2
65 anys i més   28,1
Total 100

Homes

Menys de 16 anys  8,9
De 16 a 64 anys  26,8
65 anys i més  9,9
Total  45,6

Dones

Menys de 16 anys  8,8
De 16 a 64 anys  27,4
65 anys i més  18,1
Total  54,4

Composició de la població en risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Persones per composició de la llar

Percentatge

Composició de la llar

Sense fills dependents*
   Unipersonal   13,2
      Una persona menor de 65 anys   4,5
      Una persona de 65 anys o més   8,7
   Dos adults sense fills dependents   22,9
      Dos adults, menors de 65 anys i sense fills dependents   7,0
      Dos adults, almenys un de 65 anys o més, sense fills dependents   15,9
   Altres llars sense fills dependents   16,8
Amb fills dependents*
   Un adult amb un o més fills dependents   4,0
   Dos adults amb un o més fills dependents 32,3
      Dos adults amb un fill dependent   8,3
      Dos adults amb dos fills dependents   16,6
      Dos adults amb tres o més fills dependents   7,4
   Altres llars amb fills dependents   10,8

Total 100

7.2

7.1

*Fill dependent:  Es consideren fills dependents les persones menors de 16 anys i les persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels pares 
i que són econòmicament inactives.
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Composició de la població en risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Persones per dificultat per arribar a fi de mes de la llar

Percentatge

Dificultat per arribar a fi de mes

Amb molta dificultat   15,6
Amb dificultat   23,1
Amb certa dificultat   34,3
Amb certa facilitat   19,4
Amb facilitat   7,5

Total 100

Composició de la població en risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Persones per nombre de privacions de la llar

Percentatge

Nombre de privacions

Cap privació   35,8
Una privació   21,2
Dues privacions   30,4
Tres i més privacions   12,6

Total 100

7.4

7.3



8. Intensitat de la pobresa
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Límits superiors dels quartils dels ingressos per unitat de consum 
de la població en risc a la pobresa. Catalunya. 2005

Euros

Límit superior del quartil

Primer quartil  4 158,3
Segon quartil  5 522,7
Tercer quartil  6 388,9
Quart quartil  7 470,0

Intensitat de risc a la pobresa. Catalunya. 2005
Persones per sexe i edat

Taxa

Intensitat a la pobresa

Total

Menys de 16 anys 26,1
De 16 a 64 anys 27,7
65 anys i més 21,6
Total 26,1

Homes

Menys de 16 anys 24,7
De 16 a 64 anys 31,2
65 anys i més 20,4
Total 26,1

Dones

Menys de 16 anys 26,1
De 16 a 64 anys 27,5
65 anys i més 22,9
Total 26,1

Taxa de risc a la pobresa segons diferents llindars. Catalunya. 2005
Persones.

Taxa

Risc a la pobresa

Llindar

40% de la mediana 6,5
50% de la mediana 12,3
60% de la mediana 17,2
70% de la mediana 26,1

8.2

8.3

8.1





Annexos





Annex 1. Els reglaments
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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 defini-
cions 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 ob-
jectiu 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 ob-
jectiu secundàries relacionades amb la “participació social”.





Annex 2: Renda bruta i renda disponible total de la llar
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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 sím-
bol “+” 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
+ 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 complemen-

taris per ajustos en impostos sobre la renda, impost sobre la renda retinguda en ori-
gen i cotitzacions socials si escau)

-  Impost sobre el patrimoni
-  Transferències periòdiques monetàries pagades entre llars
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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



Annex 3. Les prestacions socials





89Institut d’Estadística de Catalunya – EDRiRP/2005

Les prestacions socials són transferències corrents percebudes per les llars durant el període de re-
ferència 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 orga-
nitzats 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




