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I. INTRODUCCIÓ 

 

L’Oficina Municipal de Dades (OMD) presenta per segona vegada l’anàlisi de la Privació 

Material Severa a les llars de Barcelona. La Privació Material Severa (PMS) forma part de 

l’indicador AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion), que és el concepte implantat per 

l’estadística europea a partir de 2010 per estudiar la incidència de la pobresa i l’exclusió social 

als països d’Europa.  

L’indicador AROPE te tres dimensions: la PMS, la baixa intensitat laboral i el risc de pobresa 

monetària. Tal com es va mostrar en el primer informe fet per l’OMD, d’aquestes tres 

dimensions, la PMS és la dimensió que té més capacitat per captar les desigualtats territorials i 

és, a més, el concepte més proper a la “pobresa absoluta” (no relativa).  

Per tal de poder estimar la incidència de la PMS a Barcelona l’OMD va incloure al qüestionari 

de l’Enquesta de Serveis Municipals totes les preguntes fixades per Eurostat per identificar les 

privacions específiques que serveixen per la construcció de la PMS.  

Els resultats de la PMS a les llars de Barcelona es presenten en primer lloc creuats amb una 

tipologia de llars i per territoris: districtes i grans barris1. Seguidament es creuen 

sistemàticament els resultats de la tipologia de llars amb dos caracteritzacions addicionals: el 

perfil del sustentador principal de la llar i alguns elements determinants de l’economia de la 

llar. Puntualment es fa referència a l’evolució de la PMS entre 2018 i 2019 en els resultats més 

agregats. 

La tipologia de les llars fixa cinc tipus de llar: les unipersonals, les parelles sense fills, les 

parelles amb fills, les llars amb mare/pare amb fills i, finament, les llars en altres situacions 

(que inclouen llars amb vincles familiars o sense). Les primeres quatre formes de llar tenen una 

estructura molt clarament definida i suposen el 90% de les llars residents a Barcelona, segons 

dades de l’Enquesta Sociodemogràfica de l’OMD de l’Ajuntament de Barcelona. 

La segmentació segons el perfil del sustentador principal de la llar té en consideració el sexe, 

l’edat, el nivell d’estudis i la situació laboral. La consideració de l’economia familiar contempla 

dues situacions: si s’està pagant l’habitatge (en termes de lloguer o d’hipoteca) o si te 

dificultats per acabar el mes.  

En el darrer apartat es presenten els resultats de les privacions específiques i, per a les més 

significatives, es mostra la seva distribució territorial en els districtes de la ciutat.   

                                                             
1
 Al llarg d’aquesta nota, per simplicitat, es fa referència simplement a barris, però la geonomenclatura emprada és la de 42 

“grans barris” que és una agregació dels 73 barris de Barcelona. A la Nota metodològica es troba la correspondència entre grans 
barris i barris. 
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II. SÍNTESI DELS PRINCIPALS RESULTATS 

 

 

 La Privació Material Severa (PMS) afecta a un 5,9% de les llars residents a Barcelona 

l’any 2019. Aquest percentatge és inferior al de 2018, que va ser de 6,6%. Les darreres 

dades disponibles per a Espanya i per Catalunya, referides a l’any 2018, són del 5,4% i 

del 6,5% respectivament. En termes absoluts, el percentatge de PMS obtingut suposa 

que en l’actualitat hi ha gairebé 40.000 llars a Barcelona amb Privació Material Severa.  

 

 Un 57,9% de les llars de Barcelona no pateixen en l’actualitat cap privació de la llista 

fixada per Eurostat, l’oficina estadística de la UE. Tanmateix, pràcticament un 30% 

(29,5%) pateixen una o dues d’aquestes privacions. 

 

 Les llars formades per mare/pare amb fills són les que pateixen més PMS (12,1%) 

mentre que les menys afectades són les parelles sense fills (2,4%). L’efecte de la 

despesa addicional dels fills més l’ingrés que potencialment representa el segon adult 

a la llar, poden explicar aquests diferencials. 

 

 Per districtes, Ciutat Vella (13%), Nou Barris (9,6%) i Sant Andreu (9,1%) tenen els 

valors de PMS superiors. Per grans barris els més afectats per la PMS són Torre Baró, 

Vallbona i Ciutat Meridiana (24,2%) i el Raval (19,6%). 

 

 Si es segmenta la tipologia de llars pel gènere del sustentador principal es constata que 

la PMS afecta més a les llars sustentades per dones (7,5%) que no per homes (4,6%). 

Un resultat destacat és la gran diferència entre la PMS que afecta a les llars de mare 

amb fills (14,8%) en comparació amb les llars de pare amb fills (5,8%).  

 

 Les llars sustentades principalment per persones de 65 anys o més tenen una PMS 

menor (4,3%) que les que tenen sustentadors menors de 45 anys (5,7%). Les llars 

amb un sustentador de mitjana edat (de 45 a 64 anys) són les que pateixen una PMS 

més elevada (7,8%).  

 

 El nivell d’estudis del sustentador principal de la llar afecta molt a la incidència de 

PMS. Entre les llars amb sustentador que només té estudis obligatoris, un 10,6% 

tenen PMS. Aquest percentatge baixa al 3% si el sustentador té estudis universitaris. 

En general per a tots els tipus de llar, si el sustentador té estudis universitaris el 

percentatge de PMS és força limitat (no arriba al 5%). 
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 Les llars amb un sustentador principal inactiu o desocupat tenen una PMS del 14,9%, 

una xifra força més alta que la que tenen llars amb un ocupat o jubilat com a 

sustentador principal (5,5% i 5,3% respectivament).  

 Quan s’ha de pagar lloguer o hipoteca per l’habitatge la PMS afecta al 8,7% de les 

llars, mentre que en cas contrari aquesta xifra es redueix fins el 3,9%. En aquesta 

segmentació és molt rellevant la presència de fills. Les parelles sense fills que paguen 

lloguer o hipoteca tenen una PMS del 4,4% mentre que amb fills aquest percentatge 

s’enfila fins el 12,5%. 

 

 Les dificultats per acabar el mes són una circumstància de l’economia de les llars que 

habitualment es presenta juntament amb les dades de privació. La concordança entre 

PMS i la declaració de tenir moltes dificultats per acabar el mes és molt alta, fins el 

punt que més d’un 40% de les llars que declaren tenir moltes dificultats per acabar el 

mes també pateixen PMS.  

 

 De les nou privacions específiques que serveixen per identificar situacions de PMS hi 

ha tres que en el nostre entorn tenen poca significació, les que tenen relació amb 

l’equipament de la llar: no poder tenir rentadora, televisor i telèfon. Les privacions 

específiques que tenen més incidència sobre les llars de Barcelona al 2019 són: no 

poder fer front a imprevistos (28%), no poder fer una setmana de vacances l’any 

(18,7%), no poder mantenir l’habitatge a una temperatura adequada (14,9%), no 

poder tenir cotxe (11,9%), tenir retard en el pagament de despeses relacionades amb 

l’habitatge (9,7%) i, finalment, les carències alimentàries2 (2,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
2 Aquest percentatge és menor, però les carències alimentàries s’inclouen entre les privacions específiques rellevants tant per la 
seva significació, com perquè mostra un elevada correlació amb la PMS, tal com es va demostrar en el primer informe sobre 
Privació Material a Barcelona de l’OMD. 
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Gràfic 1. Percentatge de llars amb Privació material Severa (PMS). Barcelona 2019. 
Segons tipologia de llars, sustentador principal i pagament d’habitatge (1/2) 
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Gràfic 1. Percentatge de llars amb Privació Material Severa (PMS). Barcelona 2019. 
Segons tipologia de llars, sustentador principal i pagament d’habitatge (2/2) 
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III. LA PRIVACIÓ MATERIAL SEVERA (PMS) 

 

La Privació Material Severa (PMS) afecta les llars quan pateixen quatre o més de les 

privacions específiques que es consideren a aquests efectes. Les privacions específiques 

fixades per Eurostat i aplicades per tots els països de la UE són les següents:  

 No poder fer vacances anuals d’una setmana,  

 No poder menjar carn, pollastre o peix cada dos dies,   

 No poder mantenir la casa a una temperatura adequada,  

 No poder afrontar despeses imprevistes (de 650 euros),  

 No poder no tenir retard en pagaments vinculats a l’habitatge,  

 No poder tenir cotxe,  

 No poder tenir telèfon,  

 No poder tenir televisor,  

 No poder tenir rentadora. 

L’Enquesta de Serveis Municipals de 2019 permet estimar els percentatges de llars residents a 

en funció del nombre de privacions (Gràfic 2). 

Gràfic 2. Percentatge de llars segons el nombre de privacions que tenen. Barcelona 2019.  

 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona 

L’enquesta mostra que gairebé el 57,9% de les llars de Barcelona no tenen cap privació. Si es 

sumen les que tenen quatre privacions (3,6%) a les que tenen més de quatre (2,3%) s’arriba al 

resultat de que un 5,9% de les llars de Barcelona tenen Privació Material Severa (PMS). 

La dada és inferior a la estimada pel 2018, que va ser d’un 6,6%. La PMS  estimada per l’INE pel 

conjunt d’Espanya i per Catalunya per a l’any 2018 (darrer any disponible) són un 5,4% i un 

6,5% respectivament.  
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III.1. PMS per tipus de llar, districtes i grans barris 
 

La PMS presenta una elevada variabilitat segons el tipus de llar. Les llars amb parella sense 

fills tenen el percentatge més baix de PMS (2,4%) i les llars amb mare/pare amb fills, en 

canvi, tenen la proporció més alta de llars afectades per la PMS (12,1%). Entre aquestes dues 

categories de llars hi una diferència de la PMS de 9,7 punts percentuals (pp). L’any 2018 aquest 

diferencial va ser similar, de 9,5 pp. 

 

Gràfic 4. PMS per tipus de llar. Barcelona 2019. 

 
Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona 

La diferencia en la PMS es pot derivar de dos efectes, d’ingrés i de despesa. L’efecte ingrés es 

produeix quan a la llar hi ha més d’una persona adulta. L’efecte es pot quantificar comparant 

la PMS de llars unipersonals amb les parelles sense fills, o comparant la PMS de les llars amb 

mare/pare amb fills amb les parelles amb fills. L’efecte despesa es deriva de la presència de 

fills, que poden ser dependents. L’efecte despesa es pot estimar comparant llars unipersonals 

amb les de mare/pare amb fills o les parelles sense fills amb les que en tenen3.  

 

Pel que fa a la distribució territorial de la PMS per districtes destaca l’elevada proporció de 

llars amb PMS de Ciutat Vella (13%), Nou Barris (9,6%) i Sant Andreu (9,1%). Per grans barris 

destaca el valor de PMS de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana (24,2%), del Raval (19,6%) i 

de Canyelles (17,7%). En canvi, Sarrià, les Tres Torres i Vallvidrera;  Les Corts i Sant Gervasi-

Galvany no arriben a l’1% de llars amb PMS. 

  

                                                             
3 Per més detalls sobre aquests efectes veure l’informe de l’OMD sobre Privació Material de Barcelona (2018). 
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PMS 2019. Distribució territorial4 

 

 

 

 

 

   

                                                             
4
 A la Nota Metodològica es troba un mapa amb els noms de cada gran barri. 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona 
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III.2. PMS per tipus de llar i sexe 
 

La classificació de les llars en funció de les característiques personals del sustentador principal 

permet estudiar l’efecte que té el gènere sobre la PMS de les llars de Barcelona l’any 2019. Les 

llars que tenen com sustentador principal a una dona tenen una probabilitat superior de 

patir PMS (7,5%) en comparació a les llars amb sustentador home (4,6%). Aquest diferencial 

negatiu per a les llars amb sustentador dona es reprodueix en tots els tipus de llars menys en 

les unipersonals, però amb una intensitat variable. El diferencial per gènere del 2019 és igual al 

del 2018 (2,9 punts percentuals), de forma que la millora ha afectat igual a les llars amb 

independència del sexe del sustentador principal. 

Gràfic 5. PMS per tipus de llar i sexe. Barcelona 2019. 

 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona 

Si no hi ha fills a la llar, el diferencial negatiu quan el sustentador principal és una dona, és 

menor o, fins i tot, desapareix. Aquest és el cas de les llars unipersonals o les parelles sense 

fills. La situació és clarament diferent a les llars amb fills, molt especialment amb les llars de 

mare/pare amb fills. En aquest cas, la PMS que afecta a les llars de mare amb fills (14,8%) és 

molt superior a la llar de pare amb fills (5,8%). Aquesta dada és relativament atípica, ja que és 

millor que la de les llars unipersonals d’homes (6,7%). Per tant, l’efecte de presència de fills a 

la llar té, en aquest cas, un signe contrari a l’esperat. Aquest resultat atípic de les llars de pare 

amb fills podria estar relacionat amb la figura de la custodia compartida, que és predominant 

en les llars de pare amb fills i que, lògicament, modera l’efecte de despesa dels fills a la llar.   
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III.3. PMS per tipus de llar i edat 
 

Les llars es poden classificar en funció de l’edat del sustentador principal. El primer resultat 

d’aquesta segmentació permet constatar que la llar que té un sustentador entre 45 i 64 anys 

té un percentatge de PMS (7,8%) més elevat que les llars amb sustentador més joves (5,7%) 

o de més edat (4,3%). Aquests resultats són similars en el seu patró als de l’any anterior 

 

Gràfic 6. PMS per tipus de llar i edat. Barcelona 2019. 

 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona 

 

La prevalença de la PMS segons edat del sustentador mostra patrons diferents en funció de la 

presència o no de fills a la llar. Quan a la llar hi ha fills la major PMS es troba entre llars de 

sustentador més jove, fins al 45 anys. En canvi, a les llars unipersonals i a les parelles sense fills 

la situació de més gran PMS correspon a les llars amb un sustentador entre els 45 i els 64 anys. 

Una explicació d’aquest resultat és que a les llars més joves es trobem els fills de menor edat 

que poden suposar una càrrega econòmica significativa per a la llar.  
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III.4. PMS per tipus de llar i nivell d’estudis 
 

La classificació de les llars segons el nivell d’estudis del sustentador principal mostra 

significatius diferencials en els percentatges de PMS. En concret, entre la PMS de les llars que 

tenen sustentador principal amb estudis obligatoris (10,6%) i la PMS de les llars amb 

sustentador que té estudis universitaris (3%). El diferencial de PMS per nivell d’estudis (7,6 

pp) és superior als que fins ara s’han detectat, en funció del gènere o de l’edat del 

sustentador principal de la llar. L’any 2018 el diferencial també era molt important, fins i tot 

més alt, de 8,8 p.p. 

Aquest patró es va repetint a pràcticament totes les categories de llar, confirmant que el nivell 

d’estudis del sustentador principal és molt discriminant en el resultat de la PMS. Destaquen els 

percentatges elevats de PMS de les llars amb sustentador amb només estudis obligatoris 

que, només amb una excepció (parella sense fills), és sempre superior al 10%, arribant quasi 

al 20% de llars amb PMS en el cas de les llars amb mare/pare amb fills (19,2%).  

En sentit contrari, qualsevol tipus de llar amb sustentador amb estudis universitaris té uns 

percentatges de privació significativament menors, que en cap cas superen el 5%. Un aspecte 

destacable d’aquest tipus de llar és l’impacte molt menor de l’efecte de tenir fills a la llar, al 

punt que les famílies amb mare/pare amb fills tenen una PMS relativament més reduïda 

(4,9%). En canvi, entre els universitaris l’efecte positiu d’un segon adult és més significatiu, 

especialment quan no hi ha fills a la llar, ja que la PMS baixa de 3,9% a un 1,3% entre les llars 

unipersonals i les parelles sense fills.  

Gràfic 7. PMS per tipus de llar i nivell d’estudis. Barcelona 2019. 

 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona  
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III.5. PMS per tipus de llar i situació laboral 
 

La situació laboral del sustentador principal de les llars afecta d’una forma molt rellevant la 

prevalença de la PMS. Els diferencials en aquest cas són molt importants: les llars que tenen 

un sustentador principal desocupat o inactiu5 tenen un percentatge amb PMS del 14,9%, 

molt per sobre de la que afecta a les llars amb un sustentador treballant (5,5%) o jubilat 

(5,3%). Aquest patró és similar al de l’any 2018, encara que en aquell moment la PMS va 

afectar més als jubilats que no als ocupats, també amb diferencials moderats.  

Si es comparen els resultats de PMS amb sustentador treballant o jubilat, en canvi, la 

incidència de la PMS és força similar. A la major part dels tipus de llar és millor o molt 

semblant la situació de la llar amb sustentador ocupat. Tanmateix la situació és la contraria a 

les llars unipersonals, on el jubilat té una PMS inferior a l’ocupat. Aquesta situació condiciona 

el resultat general. 

Gràfic 8. PMS per tipus de llar i situació laboral. Barcelona 2019. 

  

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona  

                                                             
5
 Inactius que no siguin jubilats 
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III.6. PMS per tipus de llar i pagament d’habitatge 
 

Els darrers dos punts de l’anàlisi sobre la PMS no classifica les llars en funció de les 

característiques del sustentador principal de les mateixes, sinó que les diferencia segons 

diversos aspectes de l’economia de les llars. En primer lloc es desagrega entre llars amb 

l’habitatge pagat i llars que han de pagar el lloguer o la hipoteca. Les situacions de privació i, 

més en general, de pobresa, tenen com una de les causes més freqüents l’impacte econòmic 

de les despeses que es deriven de l’habitatge. Aquesta idea troba confirmació quantitativa en 

el gràfic adjunt: el percentatge de PMS més que es duplica quan les llars tenen despeses 

vinculades al lloguer o hipoteca de l’habitatge, passant d’un 3,9% a un 8,7%. Aquest resultat 

no difereix de forma significativa respecte al del l’any 2018, encara que aleshores l’impacte del 

pagament de l’habitatge va ser encara superior (de 4,4% a 9,6%). 

Un aspecte singular que aporta la tipologia de les llars en aquesta anàlisi és l’efecte que té la 

presència dels fills en les llars sense o amb pagament vinculat a l’habitatge. En les llars que 

no tenen aquestes despeses l’efecte de la presència de fills és molt menor: d’unipersonals a 

llars amb mare/pare amb fills, o de parelles sense fills a parelles amb fills el diferencial de 

privació és relativament petita, superant només de poc els 3 punts percentuals. Aquesta 

situació contrasta quan a les llars hi ha pagament de lloguer o hipoteca. En aquest cas la 

presència dels fills augmenta de forma significativa la PMS. El pas d’unipersonals a llars amb 

mare/pare amb fills, o el pas de parelles sense fills a parelles amb fills suposa un increment de 

la privació de més de 8 punts percentuals.  

Gràfic 9. PMS per tipus de llar i pagament habitatge. Barcelona 2019. 

 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona 
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III.7. PMS per tipus de llar i molta dificultat per acabar el mes 
 

A les enquestes sobre la situació econòmica de les llars és habitual demanar per les dificultats 

en acabar el mes. Aquesta informació, en la seva categoria més propera a situacions de 

pobresa (moltes dificultats per acabar el mes), permet segmentar les llars de tal forma que 

també pot ser interessant des del punt de vista de l’anàlisi de la privació material.  

A l’anàlisi sobre la relació entre aquesta variable i la privació material destaca que més del 40% 

de les llars que declaren tenir moltes dificultats per acabar el mes tenen PMS. Els resultat de 

l’any 2018 era molt similar (39,4%). 

Entre les llars que declaren tenir moltes dificultats per acabar el mes només les parelles sense 

fills tenen un percentatge de PMS que, malgrat ser molt alt (27,7%) és relativament menor que 

la resta de categories: les llars unipersonals, les parelles amb fills i les llars de mares/pares 

amb fills, tenen totes elles uns percentatges de PMS molt elevats, per sobre del 40%.  

 

Gràfic 10. PMS per tipus de llar i molta dificultat per acabar el mes. Barcelona 2019. 

 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona 
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IV. PRIVACIONS MATERIALS ESPECÍFIQUES 

Les privacions específiques fixades per Eurostat i aplicades per tots els països de la UE són les 

següents:  

 No poder fer vacances anuals d’una setmana,  

 No poder menjar carn, pollastre o peix cada dos dies,   

 No poder mantenir la casa a una temperatura adequada,  

 No poder afrontar despeses imprevistes (de 650 euros),  

 No poder no tenir retard en pagaments vinculats a l’habitatge,  

 No poder tenir cotxe,  

 No poder tenir telèfon,  

 No poder tenir televisor, 

 No poder tenir rentadora. 

  

L’Enquesta de Serveis Municipals de 2019 permet estimar els percentatges de llars residents a 

Barcelona afectades per a cada una d’aquests nou privacions específiques (Gràfic 11). 

Gràfic 11. Percentatge de llars afectades per les privacions específiques de l’indicador 
AROPE. Barcelona 2019. 
 

  

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona 
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Es constata que les privacions relacionades amb l’equipament de la llar tenen percentatges 

poc significatius, de forma que en la pràctica a Barcelona només hi ha sis conceptes amb 

percentatges rellevants, des de la privació relacionada amb carències alimentàries6 fins al 

percentatge de llars que no poden fer front a despeses imprevistes.  

Tal com mostra el gràfic 11 hi ha tres privacions amb una incidència molt menor sobre les llars: 

poder disposar de telèfon, televisió i rentadora. Les altres sis privacions si que tenen 

percentatges significatius, des del 28% de llars que no poden fer front a imprevistos, al 2,8% de 

llars amb carències alimentaries.  

Els resultats obtinguts per a Barcelona no són significativament diferents als que ofereix l’INE 

pel conjunt de l’Estat i per a Catalunya. També a l’estadística de l’INE, els percentatges de les 

privacions relacionades amb el telèfon, la rentadora i el televisor són poc significatius. 

Seguidament es presenten en termes de districtes els resultats dels sis conceptes amb 

resultats més rellevants. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
6 Vegeu Nota 2. 
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No pot fer front a imprevistos 

 

Sense vacances 

 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona  
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Temperatura inadequada 

 

No pot tenir cotxe 

 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona  
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Retards en pagaments 

 

Carència alimentària 

 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de l’OMD. Ajuntament de Barcelona  
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V. NOTA METODOLÒGICA 

El concepte de privació material severa (PMS) forma part de la definició de l’indicador AROPE 

(At Risk of Poverty or Social Exclusion) central de l’estadística de condicions de vida a Europa 

des de 2010, en el marc de l’estratègia “Europa 2020”. L’indicador AROPE és la suma del tres 

dimensions: el risc de pobresa monetària, la baixa intensitat laboral i la PMS. Possiblement de 

les tres dimensions la més propera a la pobresa en sentit absolut sigui precisament la PMS i, 

com queda reflectit a l’Annex, és el que capta d’una forma més clara les desigualtats 

territorials en el nivell de pobresa absoluta de cada territori. 

La PMS d’una llar ve determinada per tenir quatre o més privacions específiques de la següent 

llista: 

 No poder fer vacances anuals d’una setmana,  

 No poder menjar carn, pollastre o peix cada dos dies,   

 No poder mantenir la casa a una temperatura adequada,  

 No poder afrontar despeses imprevistes (de 650 euros),  

 No poder no tenir retard en pagaments vinculats a l’habitatge,  

 No poder tenir cotxe,  

 No poder tenir telèfon,  

 No poder tenir televisor,  

 No poder tenir rentadora. 

L’anàlisi feta es centra en els valors de la PMS i la seva relació amb les diferents categories de 

llar i en el territori. En relació amb els tipus de llars es fa la següent tipologia: 

 Llar unipersonal 

 Parella sense fills 

 Parella amb fills 

 Mare/Pare amb fills 

 Altres situacions 
 

Les quatre primeres categories tenen una estructura molt clara, cosa que permet avaluar 

l’efecte que té sobre els resultats de la PMS la presència a la llar d’un segon adult (fet que 

normalment baixa el percentatge de la PMS) o la presència de fills (fet que normalment 

augmenta el percentatge de la PMS).   

L’anàlisi de la distribució de la PMS entre els tipus de llars es complementa amb dues 

caracteritzacions addicionals de les llars, segons el perfil del seu sustentador principal (sexe, 

edat, nivell d’estudis i situació laboral) i segons dos elements de la seva economia (si ha de fer 

pagaments de lloguer o hipoteca, i si té dificultats per acabar el mes). 

Els resultats es presenten també per territori, en concret, per districtes i grans barris. 
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L’Enquesta de Serveis Municipals de l’Oficina Municipal de Dades és una operació anual que 

porta a terme l’Oficina Municipal de Dades i que en la seva darrera edició va incloure les 

preguntes necessàries per fer possible l’estimació de la PMS segons la definició fixada per 

Eurostat. La informació sobre el disseny mostral, la grandària de la mostra i l’error de les 

estimacions territorials es pot consultar en la Fitxa Tècnica adjunta. 
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