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Risc de pobresa o exclusió social
25,9% de la població de Catalunya

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) i els seus components
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Taxa AROPE

Components

Taxa de risc de pobresa
Població que viu en llars amb ingressos 
per sota del llindar de risc de pobresa.

Baixa intensitat de treball
Població que viu en llars on els adults han treballat 
menys del 20 % del seu potencial de treball.

Privació material i social severa
Població amb privació d'almenys 7 de 13 ítems 
valorats.

Llindar de risc de pobresa*

11.297 
€/any 

Llar d’un adult

23.724 
€/any 

Llar de dos adults 
i dos infants

* Valors il·lustratius de dos tipus de llar.

Principals privacions materials

32,9%
Sense capacitat 
per fer-se càrrec de 
despeses imprevistes

27,8%
No es pot permetre 
vacances mínim 
una setmana l'any

15,9%
No es pot permetre 
mantenir l'habitatge a 
temperatura adequada 

13,0%
Retards en pagament 
de despeses relacionades 
amb l'habitatge principal

Taxa de risc de pobresa 
abans i després de transferències socials

19,9%

Transferències
socials
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21,5%*

25,9%

27,8%

Espanya

UE-27

* Dada UE-27 del 2020.

Font: Idescat (Catalunya); Eurostat (Espanya i UE-27).
Nota: Taxa AROPE (Objectiu UE 2030). Els ingressos i la intensitat de treball fan referència a l'any anterior de l'enquesta.

https://www.idescat.cat/pub/?id=ecv&n=14914
https://www.idescat.cat/pub/?id=ecv&n=7618
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10411
https://www.idescat.cat/pub/?id=ecv&n=7661
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10121
https://www.idescat.cat/pub/?id=ecv
https://www.idescat.cat/
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Població en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE)

Per sexe

Homes
24,6 %

Dones
27,2%

* 16 anys o més.

Per edat

de 16
a 64 anys

26,2%
65 anys
o més

19,1%
Menors

de 16 anys

32,6%

Per nacionalitat*

Resta del món
51,7%

Espanyola
20,8%

Per relació amb l’activitat*

Ocupats
16,3%

Aturats
62,0 %

Jubilats
14,4%

Altres inactius 
(estudiants, feines 

de la llar, cures, 
incapacitats, etc.)

42,1%

Per nivell de formació assolit*

Educació
primària
o inferior

34,3%
Educació

secundària
1r cicle

33,3%
Educació

secundària 
2n cicle

25,7%
Educació
superior

15,2%

Població segons la dificultat per arribar a fi de mes

Amb molta dificultat Amb molta facilitat

12,6% 21,1% 32,7% 20,9% 3,8%8,8%

Distribució personal de la renda. Indicador S80/S20

El 20% de la població 
amb més ingressos acumula 
5,4 vegades més renda 
que el 20% de la població 
amb menys ingressos.

Població amb menys ingressos
20%

Població amb més ingressos
20%

+ 5,4

Renda 
mitjana

14.159 
€/any 

Per persona

Font: Idescat (Catalunya); Eurostat (Espanya i UE-27).
Nota:  Taxa AROPE (Objectiu UE 2030). Els ingressos i la intensitat de treball fan referència a l'any anterior de l'enquesta.
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