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INDICADORS DE DESIGUALTAT I POBRESA 



Dimensió   Indicador  Descripció  Unitats Encreuaments  Font  Nota Metodologia  Període dades disponible Periodicitat Territori
Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

1 Renda anual neta mitjana per 
llar, persona i unitat de 
consum

Renda mitjana segons diferents unitats de referència. 
Al còmput de la renda s'inclouen els components de la renda personal de tots els 
membres de la llar (ingressos del treball per compte d'altri i ingressos/pèrdues per 
compte propi, valor d'ús dels vehicles cedits o entregats per l'empresa, rendes de capital, 
ingressos de plans de pensions privats, prestacions socials i el resultat de la declaració de 
l'IRPF) i els components de la renda a nivell de la llar (rendes de la propietat, ingressos 
rebuts pels menors d'edat, transferències monetàries periòdiques abonades entre llars).

Euros .. EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta. 

La renda anual neta per unitat de consum (també anomenada Ingressos 
Equivalents) s'obté dividint la renda total de la llar entre el número 
d'unitats de consum.  Les unitats de consum són el resultat d'aplicar 
l'escala de l'OCDE modificada als diferents membres de la llar (un pes 
d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 
0,3 als menors de 14 anys) per tal que les rendes disponibles siguin 
comparables entre persones. Una vegada calculada la renda per unitat 
de consum de la llar s'adjudica aquest valor a cadascun dels seus 
membres.
La renda anual neta per persona  es calcula dividint la renda total de la 
llar pel nombre de membres.

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

2 Índex de Gini L'índex de Gini mesura el grau de desigualtat en la distribució d'una variable contínua i 
s'utilitza generalment per mesurar la desigualtat econòmica.Els valors de l'índex se situen 
en el rang entre entre 0 i 100. El valor 0 faria referència a l'igualtat màxima en una 
societat determinada (tothom tindria el mateix nivell d'ingressos), mentre que el valor 
100 remetria a una societat amb desigualtat màxima.

Percentatge  .. ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta. 

Els Ingressos Equivalents o la renda anual neta per unitat de consum 
s'obté dividint la renda total de la llar entre el número d'unitats de 
consum. Les unitats de consum són el resultat d'aplicar l'escala de 
l'OCDE modificada als diferents membres de la llar (un pes d'1 al primer 
adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors 
de 14 anys).  
L'índex de Gini no es pot calcular fent servir valors de rendes negatius o 
iguals a 0, pel que les rendes menors o iguals a 0 s'han equiparat a 1. 

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

3 P50/10, P80/P20, P90/P10 Les ràtios P50/10, P80/20 i P90/10 mesuren la desigualtat en la distribució de la renda 
mitjançant el quocient entre decils. Aquests índexs s'interpreten com la quantitat de 
vegades que les rendes acumulades al decil superior representen respecte les rendes 
acumulades al decil inferior.  

Raó .. ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta. 

Les ràtios P entre decils s'han calculat  mitjançant els punts de tall de la 
distribució de la renda per decils. 
Els càlculs fan referència al total de població. 

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

4 Ràtio S80/20 de 
desigualtats d'ingressos 
equivalents

La ràtio S80/S20 mesura la desigualtat en la distribució de la renda mitjançant el 
quocient entre el total d'ingressos acumulat entre la població amb el 20% de rendes més 
elevades sobre el total d'ingressos acumulat entre la població amb el 20% de rendes més 
baixes.  Aquest índex s'interpreta com la quantitat de vegades que les rendes 
acumulades al quintil superior representen respecte les rendes acumulades al quintil 
inferior. 

Raó .. ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta. 

Conceptualment, la noció de rendes negatives es problemàtica en el 
càlcul d'aquest indicador,  pel que les rendes menors o iguals a 0 s'han 
equiparat a 1.  

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

5 Taxa de risc a la pobresa 
(60% mediana) 

La taxa de risc a la pobresa és el percentatge de població amb ingressos anuals per 
unitats de consum inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència. 

Percentatge de població  Sexe, grups d'edat, 
relació amb l'activitat 

de la població major de 
16 anys

ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta

S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de 
consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor 
del llindar de risc a la pobresa. 
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: 
un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i 
més i de 0,3 als menors de 14 anys. 
S'ha considerat com l'àmbit territorial de referència el municipi de 
Barcelona.

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

6 Taxa de risc a la pobresa 
severa (40% mediana) 

La taxa de risc a la pobresa és el percentatge de població amb ingressos anuals per 
unitats de consum inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència. 

Percentatge de població  Sexe, grups d'edat ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta

S'ha adoptat el 40% de la mediana de la renda anual neta per unitat de 
consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor 
del llindar de risc a la pobresa. 
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: 
un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i 
més i de 0,3 als menors de 14 anys. 
S'ha considerat com l'àmbit territorial de referència el muncipi de 
Barcelona.

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

7 Intensitat del risc de 
pobresa 

L'índex d'intensitat de risc de pobresa mesura la distància mediana entre els ingressos de 
la població sota el llindar de risc de pobresa respecte al llindar de pobresa. 

Raó .. ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta

Es calcula dividint, la diferència entre els ingressos medians de la 
població en risc de pobresa  i el llindar de risc de pobresa, pel llindar de 
pobresa.  
S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de 
consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor 
del llindar de risc a la pobresa. 
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: 
un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i 
més i de 0,3 als menors de 14 anys. 
S'ha considerat com l'àmbit territorial de referència el municipi de 
Barcelona.

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



INDICADORS DESIGUALTAT I POBRESA



Dimensió   Indicador  Descripció  Unitats Encreuaments  Font  Nota Metodologia  Període dades disponible Periodicitat Territori

INDICADORS DESIGUALTAT I POBRESA

Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

8 Taxa de risc a la pobresa 
abans de transferències 
socials

La taxa de risc a la pobresa abans de transferències socials és el percentatge de població 
amb ingressos anuals, sense comptar els procedents de prestacions públiques, per 
unitats de consum, inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència.    

Percentatge de població   Sexe i grups d'edat ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta

S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de 
consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor 
del llindar de risc a la pobresa. 
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: 
un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i 
més i de 0,3 als menors de 14 anys. 
S'ha considerat com àmbit territorial de referència el municipi de 
Barcelona.

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

9 Taxa de risc a la pobresa 
abans de transferències 
socials (excepte pensions)

La taxa de risc a la pobresa abans de transferències socials excepte pensions és el 
percentatge de població amb ingressos anuals, sense comptar els procedents de 
prestacions públiques diferents de les pensions de jubilació i supervivència, per unitats 
de consum, inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència.    

Percentatge de població  Sexe i grups d'edat ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta

S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de 
consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor 
del llindar de risc a la pobresa. 
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: 
un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i 
més i de 0,3 als menors de 14 anys. 
S'ha considerat com àmbit territorial de referència el municipi de 
Barcelona.

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

10 Taxa de privació material  La privació material va referència a la impossibilitat de consumir béns, serveis i/o 
participar en activitats que socialment són concebudes com necessitats. Per mesurar 
aquesta manca forçada i involuntària es consideren els següents ítems:  atendre 
puntualment el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal o de 
compres ajornades (hipoteca/lloguer i serveis relacionats); mantenir l'habitatge a una 
tempertaura adient; capacitat per assumir despeses imprevistes; menjar un àpat de carn, 
pollastre o peix almenys cada dos dies; anar de vacances almenys una setmana a l'any ; 
disposar d'automòbil; disposar de rentadora, disposar de televisió, disposar de telèfon. 

Percentatge de població  Sexe i grups d'edat EMCV La taxa de privació material és el percentatge de població amb manca 
forçada d'almenys 3 dels 9 ítems. 

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

11 Taxa de privació material 
severa 

La privació material va referència a la impossibilitat de consumir béns, serveis i/o 
participar en activitats que socialment són concebudes com necessitats. Per mesurar 
aquesta manca forçada i involuntària es consideren els següents ítems:  atendre 
puntualment el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal o de 
compres ajornades (hipoteca/lloguer i serveis relacionats); mantenir l'habitatge a una 
tempertaura adient; capacitat per assumir despeses imprevistes; menjar un àpat de carn, 
pollastre o peix almenys cada dos dies; anar de vacances almenys una setmana a l'any ; 
disposar d'automòbil; disposar de rentadora, disposar de televisió, disposar de telèfon. 

Percentatge de població  Sexe i grups d'edat EMCV La taxa de privació material severa  és el percentatge de població amb 
manca forçada d'almenys 4 dels 9 ítems. 

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

12 Taxa de privació material i 
social

La privació material i social fa referència a la impossibilitat de consumir béns, serveis i/o 
participar en activitats que socialment són concebudes com necessitats. 
Per mesurar aquesta manca forçada i involuntària  es consideren un seguit d'ítems a 
nivell de llar, i un altre conjunt a nivell individual, fet que permet identificar diferents 
situacions dins les llars. 
A nivell de llar es té en compte si la llar no es pot permetre: 1)  atendre puntualment el 
pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal o de compres ajornades 
(hipoteca/lloguer, subministraments, préstecs); 2) mantenir l'habitatge a una 
tempertaura adient;  3) assumir despeses imprevistes; 4) menjar un àpat de carn, 
pollastre o peix almenys cada dos dies; 5) anar de vacances almenys una setmana a l'any 
; 6) disposar d'automòbil; 7) reemplaçar els mobles desgastats. 
A nivell individual es consideren els següents ítems de privació: No es pot permetre 1) 
substituir la roba malmesa per altra de nova;  2) disposar de dos parells sabates 
adequades per a les diferents èpoques de l’any; 3) gastar una petita quantitat de diners 
cada setmana en un/a mateix/a; 4) participar regularment en activitats d’oci; 5) reunir-se 
amb amics o familiars per dinar o prendre quelcom almenys una vegada al mes i 6) 
disposar de connexió a internet per a ús personal a la llar. 

Percentatge de població 
de 16 i més anys  

Sexe EMCV La taxa de privació material i social és el percentatge de població de 16 i 
més anys amb manca forçada d'almenys 5 dels 13 ítems. Es calcula a 
nivell individual i pot variar entre els membres d'una mateixa llar. 

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona





Dimensió   Indicador  Descripció  Unitats Encreuaments  Font  Nota Metodologia  Període dades disponible Periodicitat Territori

INDICADORS DESIGUALTAT I POBRESA

Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

13 Ítems de privació material Es recull la privació de diferents béns bàsics: No es pot permetre 1) Un àpat de carn, 
pollastre o peix almenys cada dos dies; 2) Mantenir l'habitatge a una temperatura 
adequada; 3) Fer front a despeses imprevistes 4) Anar de vacances almenys una vegada a 
l'any; 5) Endarreriments en el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge; 6) 
Població que viu en habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum o 
contaminació.

Percentatge de població  Sexe, grups d'edat EMCV 2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

14 Dificultats per arribar a final 
de mes

Població amb dificultat o molta dificultat per arribar a final de mes amb els ingressos 
nets mensuals de la llar segons la percepció de la persona de referència de la llar  

Percentatge de població  ECVHP i EMCV 2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

15 Taxa de risc de pobresa o 
exclusió social (AROPE)

La taxa de risc de pobresa o exclusió social  (AROPE) fa referència a la població que es 
troba en almenys una de les situacions següents: en risc de pobresa, patint privació 
material severa o vivint en llars amb molt baixa intensitat laboral. 

Percentatge de població  Sexe i grups d'edat EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta

S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de 
consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor 
del llindar de risc a la pobresa. 
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: 
un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i 
més i de 0,3 als menors de 14 anys. 
S'ha considerat com àmbit territorial de referència el municipi de 
Barcelona.
La taxa de privació material severa  és el percentatge de població amb 
manca forçada d'almenys 4 dels 9 ítems de privació. 
Les persones que viuen en llars amb una intensitat de treball molt baixa 
es defineixen com les persones de 0 a 59 anys que viuen en llars on els 
adults (els de 18-59 anys, excepte els estudiants de 18-24 anys) van 
treballar menys del 20%  del seu potencial total durant els 12 mesos 
anteriors. 

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

16 Taxa de risc a la pobresa en 
el treball (a la llar)

La taxa de pobresa en el treball expressa la proporció de persones de 18 a 64 anys dins 
d'un territori que, estant ocupades, es troben en risc de pobresa, sobre el total de 
població de 18 a 64 anys que ha treballat un mínim de 6 mesos durant l'any anterior a 
l'enquesta. 

Base individus, 
Percentatge de població 

de 18 a 64 anys

ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta

S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de 
consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor 
del llindar de risc a la pobresa.  S'ha considerat com l'àmbit territorial 
de referència la ciutat de Barcelona. 
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: 
un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i 
més i de 0,3 als menors de 14 anys. 
Es consideren persones ocupades les persones a partir de 16 anys que 
han treballat com a mínim sis mesos durant l'any anterior a l'enquesta. 

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

17 Taxa de molt baixa 
intensitat del treball a la llar

La taxa de molt baixa intensitat del treball a la llar identifica les persones fins a 59 anys 
residents en llars on els membres en edat laboral han estat ocupats menys d'un 20% del 
total del temps potencial d'ocupació laboral al conjunt de la llar durant l'any de 
referència de l'enquesta.

Percentatge de població ECVHP i EMCV La intensitat de treball de la llar es calcula dividint la suma total de 
mesos treballats pels membres en edat activa per la suma dels mesos 
en què aquests membres haurien pogut treballar, durant l'any anterior 
a l'enquesta. Els membres en edat laboral són les persones de 18 a 24 
anys que no viuen amb un progenitor del qual són dependents 
econòmicament i les persones de 25 a 59 anys. Les llars on només hi ha 
infants, joves dependents menors de 25 i/o població a partir de 60 anys 
queden excloses del càlcul.

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Habitatge 18 Despesa mensual de 
l'habitatge principal segons 
règim de tinença

L'indicador recull la despesa mensual mitjana en l'habitatge prinicipal. Es comptabilitzen 
com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser de 
propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, 
comunitat, assegurances, taxes municipals, etc.).

Euros mensuals Regim de tinença ECVHP i EMCV 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona

Habitatge 19 Proporció de renda familiar 
destinada a les despeses 
d'habitatge

L'indicador fa referència al percentatge mitjà de renda que destinen les llars a les 
despeses fixes de l'habitatge. Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o 
els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat amb pagaments pendents) i altres 
despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals, 
etc.). 

Percentatge mitjà Règim de tinença, 
quintils de renda, tipus 

de llars

ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Habitatge 20A Taxa sobrecàrrega de les 
despeses d'habitatge

La taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge quantifica la població que dediquen el 
40% o més de la renda de la llar a les despeses de l'habitatge.  Es comptabilitzen com 
despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat 
amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, 
comunitat, assegurances, taxes municipals, etc.).

Percentatge de població  Règim de tinença, 
quintils de renda, tipus 

de llars

ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta

La mesura de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge es calcula i 
s'expressa a nivell individual. L'indicador és la divisió entre les despeses 
anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social 
destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals 
disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a 
habitatge (denominador). 

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona





Dimensió   Indicador  Descripció  Unitats Encreuaments  Font  Nota Metodologia  Període dades disponible Periodicitat Territori

INDICADORS DESIGUALTAT I POBRESA

Habitatge 20B Taxa sobrecàrrega de les 
despeses d'habitatge 
(LLARS)

La taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge quantifica la població que dediquen el 
40% o més de la renda de la llar a les despeses de l'habitatge.  Es comptabilitzen com 
despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat 
amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, 
comunitat, assegurances, taxes municipals, etc.).

Percentatge de llars ECVHP i EMCV La informació relativa 
a la renda fa 
referència a l'any 
anterior del de 
realització de 
l'enquesta

La mesura de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge es calcula i 
s'expressa a nivell individual. L'indicador és la divisió entre les despeses 
anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social 
destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals 
disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a 
habitatge (denominador). 

2011, 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Habitatge 21 Ítems de privació 
residencial

Es desagreguen els diferents ítems que composen la privació residencial severa i es 
quantifica la proporció de població afectada en cada un. Els ítems de privació residencial 
són: A) la sobreocupació de l'habitatge; B) la presència de  goteres, humitats a parets, 
terres, sostres, ciments o podridura en terres, marcs de finestres o portes; C) la manca 
de sanitaris per ús exclusiu de la llar (banyera o dutxa i WC amb aigua corrent); D) la 
manca de llum natural.

Percentatge de població Sexe i grups d'edat EMCV 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Habitatge 22 Problemes a l'entorn 
residencial

Selecció de problemes importants a l'habitatge en termes d'habitabilitat. Percentatge de població Sexe i grups d'edat EMCV 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Xarxes relacionals 23 Percentatge de persones de 
16 anys i més que no 
acudeixen a ningú en cas de 
manca de recursos 
econòmics

Percentatge de persones que han patit la dificultat i que no acudeixen a ningú Percentatge de població 
16 i més anys

Sexe i grups d'edat ECURB 2017 Triennal Barcelona

Xarxes relacionals 24 Percentatge de persones de 
16 anys i més que no 
acudeixen a ningú en cas de 
manca malaltia

Percentatge de persones que han patit la dificultat i que no acudeixen a ningú Percentatge de població 
16 i més anys

Sexe i grups d'edat ECURB 2017 Triennal Barcelona

Xarxes relacionals 25 Proporció de persones en 
situació de solitud 
relacional

Freqüència de situacions i experiències de sol·litud relacional: No té amb qui parlar del 
seu dia a dia ó No pot comptar amb amics o familiars quan els necessita ó No sol parlar o 
veure's amb els seus amics o familiars. 

Percentatge de població 
16 i més anys

Sexe i grups d'edat ECAMB 2018; 2020 Biennal Barcelona



Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum, Barcelona.
(Euros)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Renda anual neta mitjana per llar -             35.605,41 €             36.182,68 €             36.331,07 €             37.499,07 € 
Renda anual neta mitjana per persona -             15.139,47 €             15.474,15 €             15.593,46 €             15.978,86 € 
Renda anual neta mitjana per unitat de consum -             21.926,42 €             22.389,81 €             22.566,92 €             23.126,75 € 

Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum, Catalunya.
(Euros)

2011 2013 2017 2018 2019
Renda anual neta mitjana per llar             31.200,80 €             30.423,00 €             31.411,00 €             32.763,00 €             33.320,50 € 
Renda anual neta mitjana per persona             12.208,70 €             12.111,00 €             12.712,00 €             13.338,00 €             13.526,91 € 
Renda anual neta mitjana per unitat de consum             18.169,90 €             17.883,00 €             18.957,00 €             19.791,00 €             20.049,20 € 

Font:  dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI a partir de l'Enquesta de condicions de vida dels anys 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Índex de Gini, Barcelona.

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Índex de Gini 34,6 33,4 33,8 34,0 31,4

Índex de Gini, Catalunya.

2011 2013 2017 2018 2019
Índex de Gini 32,1 31,9 31,8 30,3 31,2

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Ràtios de desigualtat, Barcelona.
(Raó)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
P50/10 - 2,3 2,3 2,6 2,3
P80/20 - 3,0 3,0 2,8 2,5
P90/50 - 2,1 2,1 2,1 1,9
P90/10 4,7 4,7 4,9 5,4 4,3

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Ràtio S80/20, Barcelona. 
Raó

2011 2016 - 2017 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Ràtio S80/20 6,2 5,9 6,2 6,5 5,6

Ràtio S80/20, Catalunya. 
Raó

2011 2013 2017 2018 2019
Ràtio S80/20 5,5 5,7 5,7 5,2 5,4

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de risc a la pobresa (60% mediana), Barcelona.
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Homes 24,0 21,5 22,4 21,7 19,3
Dones 24,1 21,1 20,8 20,4 19,6

Menors de 16 anys 31,7 28,0 30,2 29,6 28,1
De 16 a 34 anys 26,4 28,6 27,6 22,1 21,4
De 35 a 54 anys 19,7 19,0 20,0 22,3 17,2
De 55 a 64 anys 29,0 14,7 13,4 12,9 15,4
De 65 a 74 anys 22,5 13,3 10,3 9,9 15,5
75 anys i més 17,7 19,9 23,0 23,9 19,2

Ocupats* 17,0 18,2 18,0 16,4 12,2
Aturats* 45,0 42,9 40,7 32,3 37,5
Jubilats* 18,7 9,1 12,0 13,3 13,7
Altres situacions d'inactivitat* 33,2 25,3 26,0 28,6 27,0

Total 24,1 21,3 21,6 21,0 19,5

*Calculat sobre la població de 16 i més anys

Taxa de risc a la pobresa (60% mediana), Catalunya.
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Homes 18,1 20,7 19,3 18,4 18,3
Dones 20,8 18,8 20,7 24,1 20,7

Menors de 16 anys 26,9 27,3 28,5 28,0 31,1
De 16 a 34 anys - 24,8 21,2 24,2 21,1
De 35 a 54 anys - 17,3 18,4 20,5 18,1
De 55 a 64 anys - 16,9 17,3 12,7 16,0
De 65 a 74 anys - 9,1 10,5 14,4 6,3
75 anys i més - 15,7 21,0 24,4 18,7

Ocupats* - 12,2 13,4 15,0 11,9
Aturats* - 37,3 42,8 40,3 36,2
Jubilats* - 10,9 11,4 14,4 10,2
Altres situacions d'inactivitat* - 26,6 27,9 31,9 31,2

Total 19,5 19,8 20,0 21,3 19,5
*Calculat sobre la població de 16 i més anys

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de risc a la pobresa severa (40% mediana), Barcelona.
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Homes 8,7 7,3 7,2 10,5 10,1
Dones 8,5 7,3 7,5 10,3 8,0

Menors de 16 anys 9,0 7,9 9,5 16,2 17,2
De 16 a 34 anys 11,3 10,5 9,6 11,6 9,8
De 35 a 54 anys 8,7 7,0 7,5 12,1 8,7
De 55 a 64 anys 9,8 4,5 6,3 8,7 7,4
De 65 a 74 anys 5,1 6,7 3,7 1,3 4,3
75 anys i més 3,3 4,1 4,3 6,2 3,8

Total 8,6 7,3 7,4 10,4 9,0

Taxa de risc a la pobresa severa (40% mediana), Catalunya.
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Homes - 9,5 9,4 7,5 7,9
Dones - 8,4 9,9 9,5 9,3

Menors de 16 anys - 14,4 15,4 13,6 16,3
De 16 a 34 anys - 12,1 11,6 10,8 9,4
De 35 a 54 anys - 7,8 10,0 8,7 8,4
De 55 a 64 anys - 6,7 6,3 6,2 7,2
De 65 a 74 anys - 2,7 4,0 1,6 1,6
75 anys i més - 3,8 4,1 4,3 2,4

Total - 9,0 9,7 8,6 8,6

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2016-2017 - 2019-2020. Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.



Intensitat de risc de pobresa, Barcelona.
(Raó)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Intensitat de risc de pobresa 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Intensitat de risc de pobresa, Catalunya. 
(Raó)

2011 2013 2017 2018 2019
Intensitat de risc de pobresa - 0,3 0,3 0,3 0,3

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de risc a la pobresa (60% mediana) abans de transferències socials, Barcelona. 
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Homes 41,7 42,9 43,1 40,3
Dones 45,0 44,9 43,7 42,1

Menors de 16 anys - 35,1 39,2 42,2 35,6
De 16 a 34 anys - 37,2 34,9 32,3 30,9
De 35 a 54 anys - 29,7 31,5 32,3 26,3
De 55 a 64 anys - 33,5 33,7 32,6 36,5
De 65 a 74 anys - 75,9 72,9 72,3 77,5
75 anys i més 86,1 88,2 84,1 84,6

Total 50,6 43,4 44,0 43,4 41,3

Taxa de risc a la pobresa (60% mediana) abans de transferències socials, Catalunya. 
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Homes - 43,3 39,4 38,3 41,3
Dones - 44,9 42,4 43,5 45,8

Menors de 16 anys - 39,2 33,2 32,7 37,6
De 16 a 34 anys - 37,2 29,3 31,2 35,3
De 35 a 54 anys - 30,4 27,8 28,8 29,6
De 55 a 64 anys - 48,6 40,2 36,7 42,7
De 65 a 74 anys - 74,6 80,1 80,9 82,4
75 anys i més - 87,7 89,5 85,6 83,0

Total - 44,1 40,9 41,0 43,6

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de risc a la pobresa (60% mediana) abans de transferències socials excepte pensions i supervivència, Barcelona.
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Homes 27,9 29,5 28,2 25,4
Dones 26,3 26,4 26,7 24,6

Menors de 16 anys - 33,6 38,5 41,9 35,2
De 16 a 34 anys - 34,2 31,8 28,8 27,2
De 35 a 54 anys - 25,0 27,1 28,7 22,3
De 55 a 64 anys - 23,9 22,0 21,1 22,0
De 65 a 74 anys - 19,3 17,3 10,7 19,6
75 anys i més 21,1 25,4 25,6 23,0

Total 33,0 27,1 27,9 27,4 25,0

Taxa de risc a la pobresa (60% mediana) abans de transferències socials excepte pensions i supervivència, Catalunya. 
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Homes - 29,8 23,9 23,2 24,8
Dones - 28,4 25,6 28,1 27,9

Menors de 16 anys - 38,6 31,9 31,2 36,4
De 16 a 34 anys - 33,5 26,0 28,2 29,9
De 35 a 54 anys - 27,1 22,6 25,4 25,3
De 55 a 64 anys - 29,7 28,4 22,8 25,9
De 65 a 74 anys - 12,6 13,2 15,7 11,0
75 anys i més - 21,4 24,1 25,9 20,4

Total - 29,1 24,8 25,7 26,4

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de privació material, Barcelona.
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Homes - 14,6 14,7 11,7 17,3
Dones - 15,5 15,3 12,6 16,3

Menors de 16 anys - 20,5 21,5 18,5 23,5
De 16 a 34 anys - 20,8 17,1 13,5 21,0
De 35 a 54 anys - 14,6 16,6 14,3 15,4
De 55 a 64 anys - 10,4 10,7 6,5 14,7
De 65 a 74 anys - 11,2 9,5 6,7 10,6
75 anys i més - 6,7 7,7 6,9 11,5

Total - 15,1 15,0 12,2 16,8

Taxa de privació material, Catalunya. 
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Homes - 14,1 10,4 10,8 11,1
Dones - 12,9 12,8 13,9 12,6

Menors de 16 anys - 18,1 14,1 14,3 17,1
De 16 a 34 anys - 16,7 14,1 14,7 13,4
De 35 a 54 anys - 13,4 11,6 13,0 13,0
De 55 a 64 anys - 11,6 9,8 10,2 10,2
De 65 a 74 anys - 6,1 8,2 7,6 3,8
75 anys i més - 6,1 7,4 9,5 5,7

Total - 13,5 11,6 12,4 11,9

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de privació material severa, Barcelona
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Homes - 4,3 5,0 4,9 8,0
Dones - 5,4 4,1 4,5 7,1

Menors de 16 anys - 4,6 6,7 9,9 12,9
De 16 a 34 anys - 7,2 4,7 4,9 9,8
De 35 a 54 anys - 4,6 5,2 4,4 6,0
De 55 a 64 anys - 4,7 3,6 3,9 6,9
De 65 a 74 anys - 4,0 2,7 1,3 3,1
75 anys i més - 2,0 2,2 2,6 5,3

Total - 4,8 4,5 4,7 7,5

Taxa de privació material severa, Catalunya. 
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Homes - 6,7 4,5 5,5 5,8
Dones - 5,5 5,5 7,5 5,6

Menors de 16 anys - 8,2 6,8 8,9 8,6
De 16 a 34 anys - 8,7 6,9 6,8 6,3
De 35 a 54 anys - 6,4 4,9 6,9 6,7
De 55 a 64 anys - 2,7 3,6 4,4 4,4
De 65 a 74 anys - 1,9 3,1 4,1 1,0
75 anys i més - 2,8 1,8 5,6 2,3

Total - 6,1 5,0 6,5 5,7

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de privació material i social, Barcelona.
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Homes - 11,2 11,0 8,1 13,4
Dones - 13,5 13,4 12,0 16,5

Total - 12,4 12,3 10,2 15,0

Taxa de privació material i social, Catalunya.
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Homes - 19,3 11,3 10,4 9,5
Dones - 19,7 13,4 13,6 13,1

Total - 19,5 12,4 12,0 11,4

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Ítems de privació material, Barcelona. 
(Percentatge)

 Un àpat de carn, 
pollastre o peix 
cada dos dies

Fer front a 
despeses 

imprevistes

Anar de vacances 
almenys una 

vegada a l'any

Mantenir 
l'habitatge a una 

temperatura 
adequada

Patir 
endarreriments en 

pagaments*

 Un àpat de carn, 
pollastre o peix 
cada dos dies

Fer front a 
despeses 

imprevistes

Anar de vacances 
almenys una 

vegada a l'any
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Patir 
endarreriments en 

pagaments*

 Un àpat de carn, 
pollastre o peix 
cada dos dies

Fer front a 
despeses 

imprevistes

Anar de vacances 
almenys una 

vegada a l'any

Mantenir 
l'habitatge a una 

temperatura 
adequada

Patir 
endarreriments en 

pagaments*

 Un àpat de carn, 
pollastre o peix 
cada dos dies

Fer front a 
despeses 

imprevistes

Anar de vacances 
almenys una 

vegada a l'any

Mantenir 
l'habitatge a una 

temperatura 
adequada

Patir 
endarreriments en 

pagaments*

 Un àpat de carn, 
pollastre o peix 
cada dos dies

Fer front a 
despeses 

imprevistes

Anar de vacances 
almenys una 

vegada a l'any

Mantenir 
l'habitatge a una 

temperatura 
adequada

Patir 
endarreriments en 

pagaments*

Homes - - - - - 1,3 30,4 27,2 7,7 11,2 1,8 26,7 26,6 9,2 10,3 2,2 30,8 23,1 11,8 6,9 3,8 34,4 28,0 14,6 13,1
Dones - - - - - 2,3 32,4 27,2 8,9 11,6 2,0 29,3 27,4 8,5 12,0 2,2 34,7 26,0 10,3 7,9 3,4 34,9 28,3 12,0 14,2

Menors de 16 anys - - - - - 0,5 32,5 28,1 8,2 17,3 0,6 30,8 28,1 9,8 20,8 3,3 45,5 27,7 14,8 15,1 4,4 41,3 31,8 16,9 20,9
De 16 a 34 anys - - - - - 1,5 37,6 30,0 11,2 16,5 1,2 32,7 28,7 9,7 13,0 1,9 33,8 23,8 15,4 6,0 3,4 38,2 28,6 18,7 19,1
De 35 a 54 anys - - - - - 1,4 31,8 25,5 7,7 11,7 1,5 28,7 24,5 9,8 11,5 1,5 36,9 25,4 11,3 8,8 3,0 31,9 25,0 11,5 12,2
De 55 a 64 anys - - - - - 3,0 25,2 24,5 7,7 5,7 2,5 24,3 25,6 7,6 7,8 1,6 21,9 18,7 6,3 5,8 3,2 32,6 29,4 9,5 14,1
De 65 a 74 anys - - - - - 4,1 24,8 28,0 7,5 6,9 3,8 18,8 26,2 6,4 5,4 2,6 19,0 20,1 6,0 3,7 4,4 27,3 25,0 10,2 5,8
75 anys i més - - - - - 1,9 29,8 27,6 5,7 2,9 3,9 26,9 31,6 6,8 3,5 3,6 28,8 31,4 5,9 1,7 4,5 36,5 33,4 8,3 3,5

Total 3,7 33,6 30,7 15,0 11,7 1,8 31,4 27,2 8,3 11,4 1,9 28,1 27,0 8,8 11,2 2,2 32,9 24,6 11,0 7,4 3,6 34,7 28,1 13,2 13,7

* Inclou pagaments d'hipoteca, lloguer, subministraments, pagaments ajornats i altres préstecs

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

Ítems de privació material, Catalunya.
(Percentatge)

 Un àpat de carn, 
pollastre o peix 
cada dos dies

Fer front a 
despeses 

imprevistes

Anar de vacances 
almenys una 

vegada a l'any

Mantenir 
l'habitatge a una 

temperatura 
adequada

Patir 
endarreriments en 
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 Un àpat de carn, 
pollastre o peix 
cada dos dies

Fer front a 
despeses 

imprevistes

Anar de vacances 
almenys una 

vegada a l'any

Mantenir l'habitatge a 
una temperatura 

adequada

Patir 
endarreriments en 

pagaments*

Homes 1,9 40,2 44,2 5,3 11,1 1,5 30,0 28,2 5,8 7,4
Dones 2,1 39,7 43,1 5,1 10,1 2,1 33,6 31,1 6,8 9,2

Menors de 16 anys 2,0 44,0 43,9 6,8 14,3 1,9 34,4 28,7 9,0 9,7
De 16 a 34 anys 2,1 47,7 48,7 6,4 14,7 2,9 34,1 31,1 6,7 11,0
De 35 a 54 anys 1,6 39,6 44,7 5,3 10,3 1,3 31,2 27,4 5,8 8,6
De 55 a 64 anys 1,4 35,0 38,1 2,9 8,0 2,1 27,0 29,3 5,6 8,4
De 65 a 74 anys 1,9 24,5 33,2 2,7 4,1 1,4 26,5 26,6 5,8 4,2
75 anys i més 3,7 34,9 43,3 3,9 3,6 0,9 37,0 40,3 3,8 2,9

Total 2,0 40,0 43,6 5,2 10,6 1,8 31,9 29,7 6,3 8,3

* Inclou pagaments d'hipoteca, lloguer, subministraments, pagaments ajornats i altres préstecs

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 
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endarreriments en 

pagaments*

Homes 3,3 25,5 24,9 7,9 7,6 4,5 24,0 25,5 8,5 7,6
Dones 4,5 31,0 29,5 9,6 9,8 3,6 28,1 29,6 8,1 8,4

Menors de 16 anys 4,2 30,5 27,5 10,2 11,9 6,8 32,8 30,8 11,7 11,1
De 16 a 34 anys 3,1 32,9 30,3 9,6 10,8 5,2 26,5 26,0 10,2 7,2
De 35 a 54 anys 3,8 28,8 26,2 8,6 10,1 3,9 27,5 27,5 8,3 10,4
De 55 a 64 anys 2,4 23,8 26,3 8,7 6,9 3,0 23,5 28,8 6,8 7,4
De 65 a 74 anys 4,4 21,5 22,8 6,4 3,2 0,5 17,7 18,5 3,1 3,6
75 anys i més 7,3 25,2 29,3 7,8 1,7 2,1 20,1 33,8 5,6 1,5

Total 3,9 28,3 27,2 8,8 8,7 4,0 26,1 27,6 8,3 8,1

* Inclou pagaments d'hipoteca, lloguer, subministraments, pagaments ajornats i altres préstecs

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

2011

2013 2017

2018

2019 - 20202018 - 2019

2019

2016 - 2017 2017 - 2018



Població que viu en llars que arriben a final de mes amb dificultat o molta dificultat, Barcelona.
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Capacitat de la llar per arribar a final de mes (Amb dificultat / Amb molta dificultat) 28,0 27,8 25,8 22,3 20,0

Població que viu en llars que arriben a final de mes amb dificultat o molta dificultat, Catalunya. 
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Capacitat de la llar per arribar a final de mes (Amb dificultat / Amb molta dificultat) - 36,5 20,6 24,6 26,7

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-2020 i Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE), Barcelona.
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Homes - 24,3 25,6 24,9 23,5
Dones - 25,2 24,7 24,0 25,0

Menors de 16 anys - 29,0 32,9 34,0 30,6
De 16 a 34 anys - 33,5 31,5 25,8 27,7
De 35 a 54 anys - 23,0 24,0 26,2 22,4
De 55 a 64 anys - 20,9 20,6 17,4 23,5
De 65 a 74 anys - 15,2 11,4 11,1 16,9
75 anys i més - 20,9 23,8 25,1 22,9

Total - 24,8 25,1 24,5 24,3

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE), Catalunya. 
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Homes - 24,9 23,1 21,7 22,0
Dones - 24,1 24,5 27,5 25,1

Menors de 16 anys - 29,3 30,3 30,3 33,0
De 16 a 34 anys - 30,9 26,6 27,9 26,8
De 35 a 54 anys - 22,6 23,5 24,8 23,1
De 55 a 64 anys - 25,2 22,1 17,8 22,5
De 65 a 74 anys - 10,7 11,6 15,7 7,0
75 anys i més - 17,9 22,0 26,0 19,6

Total 25,2 24,5 23,8 24,7 23,6

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de risc a la pobresa en el treball, Barcelona.
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Pobresa en el treball 16,5 16,8 17,9 16,0 12,4

Taxa de risc a la pobresa en el treball, Catalunya. 
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Pobresa en el treball - 11,4 12,2 14,4 12,5

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Població que viu en llars amb molt baixa intensitat laboral, Barcelona. 
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Taxa de molt baixa intensitat del treball a la llar 10,1 4,6 5,6 5,6 7,1

Població que viu en llars amb molt baixa intensitat laboral, Catalunya. 
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Taxa de molt baixa intensitat del treball a la llar - 10,8 8,8 5,8 8,3

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Despesa mensual de l'habitatge principal segons règim de tinença, Barcelona.

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Propietat totalment pagada - 253,9 251,3 247,4 244,7
Propietat amb pagaments ajornats - 458,0 477,7 508,0 433,3
En lloguer o relloguer - 872,3 879,5 848,7 931,6
Un altre tipus de règim de tinença - 214,6 191,7 198,5 210,5
Total - 519,7 542,3 545,9 534,9

Despesa mensual de l'habitatge principal segons règim de tinença, Catalunya. 

2011 2013 2017 2018 2019
Propietat totalment pagada - 231,1 222,5 233,9 236,6
Propietat amb pagaments ajornats - 482,8 404,0 400,7 401,3
En lloguer o relloguer - 649,1 698,7 687,1 675,7
Un altre tipus de règim de tinença - 205,8 160,5 173,0 155,5
Total - 404,1 388,2 394,1 393,3

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Proporció de renda familiar destinada a les despeses d'habitatge, Barcelona.
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Propietat totalment pagada - 10,6 10,3 9,6 11,0
Propietat amb pagaments ajornats - 14,0 13,8 12,8 12,3
En lloguer o relloguer - 39,0 39,4 40,5 39,3
Un altre tipus de règim de tinença - 11,4 13,4 12,3 6,7

1er quintil* - 44,8 46,7 51,4 45,0
2n quintil - 24,0 24,3 25,0 23,5
3er quintil - 17,6 18,3 17,2 16,9
4rt quintil - 13,2 13,6 13,2 11,6
5e quintil - 8,5 9,4 8,7 8,3

Unipersonals < 65 anys - 39,5 39,2 40,7 41,0
Unipersonals >= 65 anys - 24,7 22,7 20,7 20,7
Llars sense infants dependents** - 18,5 19,6 19,1 17,1
Llars amb infants dependents - 21,5 22,2 24,1 22,5

Total - 21,6 22,5 23,1 21,4

* Els quintils de renda s'han definit amb base individual sobre el conjunt de la població de Barcelona

* * Es consideren infants dependents tots els menors de 18 anys i els que tenen entre 18 i 24 anys i són econòmicament inactius

Proporció de renda familiar destinada a les despeses d'habitatge, Catalunya. 
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Propietat totalment pagada - 11,4 11,0 10,0 9,3
Propietat amb pagaments ajornats - 19,9 16,0 14,7 14,6
En lloguer o relloguer - 41,1 39,7 37,6 37,9
Un altre tipus de règim de tinença - 10,9 10,5 11,6 10,4

1er quintil - 45,2 41,7 39,2 38,0
2n quintil - 21,9 21,1 19,9 21,7
3er quintil - 14,9 14,1 14,1 14,0
4rt quintil - 12,5 11,0 10,5 10,1
5e quintil - 8,6 8,4 8,1 7,8

Unipersonals < 65 anys - 29,7 35,4 32,6 37,1
Unipersonals >= 65 anys - 19,3 23,4 22,3 23,2
Llars sense infants dependents* - 16,9 15,7 15,6 14,2
Llars amb infants dependents* - 22,7 19,2 18,5 18,9

Total - 20,6 19,3 18,4 18,3

* Es consideren infants dependents tots els menors de 18 anys i els que tenen entre 18 i 24 anys i són econòmicament inactius

Font:  Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2011, 2013 , 2017 i 2018. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de sobrecàrrega de les despeses d'habitatge, Barcelona.
(Percentatge)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Propietat totalment pagada 4,4 2,2 1,7 1,4 2,7
Propietat amb pagaments ajornats 13,5 3,0 4,2 2,1 1,5
En lloguer o relloguer 35,3 37,2 35,2 35,3 37,5
Un altre tipus de règim de tinença 3,1 2,4 2,5 3,7 0,0 -

-
1er quintil* - 47,4 50,2 53,3 45,9
2n quintil - 18,2 16,1 17,0 18,3
3er quintil - 6,4 7,1 4,5 6,0
4rt quintil - 3,2 2,9 3,6 1,2
5e quintil - 0,1 0,3 0,0 1,4

Unipersonals < 65 anys - 42,6 38,5 39,5 40,1
Unipersonals >= 65 anys - 13,3 12,0 9,7 8,8
Llars sense infants dependents** 15,2 10,3 10,2 11,5 10,7
Llars amb infants dependents 16,5 15,5 16,6 16,3 16,0

Total 17,3 15,1 15,3 15,7 15,0

* Els quintils de renda s'han definit amb base individual sobre el conjunt de la població de Barcelona

* * Es consideren infants dependents tots els menors de 18 anys i els que tenen entre 18 i 24 anys i són econòmicament inactius

Taxa de sobrecàrrega de les despeses d'habitatge, Catalunya.
(Percentatge)

2011 2013 2017 2018 2019
Propietat totalment pagada - 2,7 2,2 0,9 0,6
Propietat amb pagaments ajornats - 7,1 5,1 3,0 5,1
En lloguer o relloguer - 33,6 34,8 33,7 32,6
Un altre tipus de règim de tinença - 4,7 1,5 3,2 2,2

1er quintil - 45,8 38,3 36,0 36,1
2n quintil - 6,3 12,0 9,8 11,6
3er quintil - 1,2 1,8 3,1 3,0
4rt quintil - 1,5 0,9 0,6 0,7
5e quintil - 0,0 0,5 0,2 0,2

Unipersonals < 65 anys - 23,4 33,1 27,9 34,9
Unipersonals >= 65 anys - 6,0 12,3 11,5 13,8
Llars sense infants dependents* - 8,0 6,6 6,5 6,0
Llars amb infants dependents* - 12,4 10,5 10,3 10,4

Total - 11,0 10,7 9,9 10,3

* Es consideren infants dependents tots els menors de 18 anys i els que tenen entre 18 i 24 anys i són econòmicament inactius

Font:  IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2016-2017 (dades provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2016 i 2017. 

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Taxa de sobrecàrrega de les despeses d'habitatge, Barcelona.
(Percentatge  LLARS)

2011 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Taxa de sobrecàrrega de les despeses d'habitatge 19,7 17,6 17,5 17,5 16,9

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-
2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 



Ítems de privació residencial. Barcelona. 
(Percentatge)

Sobreocupació
Goteres, humitats, 

podridura
Manca de llum 

natural
Manca sanitaris Sobreocupació

Goteres, humitats, 
podridura

Manca de llum 
natural

Manca sanitaris

Homes 10,0 14,4 9,2 0,6 14,7 16,2 10,9 0,5
Dones 6,7 12,6 8,5 0,3 10,5 16,7 12,2 0,6

Menors de 16 anys 14,6 14,2 10,1 0,0 21,0 20,1 14,5 0,7
De 16 a 34 anys 11,8 20,7 11,3 1,2 15,4 23,6 13,1 0,4
De 35 a 54 anys 7,8 13,2 8,2 0,4 13,8 17,3 12,3 1,0
De 55 a 64 anys 4,0 10,7 10,1 0,0 5,9 10,7 10,7 0,0
De 65 a 74 anys 5,7 7,4 3,7 0,0 8,0 9,8 6,0 0,0
75 anys i més 1,1 7,3 7,4 0,3 3,2 7,3 9,0 0,9

Total 8,2 13,4 8,8 0,4 12,5 16,4 11,6 0,6

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-2020 

Sobreocupació
Goteres, humitats, 

podridura
Manca de llum 

natural
Manca sanitaris Sobreocupació

Goteres, humitats, 
podridura

Manca de llum 
natural

Manca sanitaris

Homes 15,3 20,5 16,4 1,3 15,4 21,7 19,0 1,4
Dones 10,8 22,5 16,3 1,0 10,1 20,4 17,0 1,0

Menors de 16 anys 14,1 36,0 23,5 0,4 21,2 31,5 18,8 0,7
De 16 a 34 anys 20,0 23,1 15,2 2,0 17,6 26,1 19,7 1,8
De 35 a 54 anys 16,5 25,1 19,7 1,3 11,5 23,3 19,7 1,6
De 55 a 64 anys 8,6 11,3 8,5 0,8 10,5 13,8 12,5 0,9
De 65 a 74 anys 2,7 9,6 12,4 0,0 5,5 7,9 19,3 0,0
75 anys i més 1,1 12,3 12,5 1,4 2,3 11,1 12,7 1,2

Total 12,9 21,6 16,3 1,1 12,6 21,0 18,0 1,2

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-2020 

2016 - 2017 2017 - 2018

2018 - 2019 2019 - 2020



Problemes a l'entorn residencial, Barcelona. 
(Percentatge)

Problemes de 
sorolls

Problemes de 
contaminació

Problemes de 
delinqüència o 

vandalisme

Problemes de 
sorolls

Problemes de 
contaminació

Problemes de 
delinqüència o 

vandalisme
Homes 27,6 19,7 18,9 29,7 19,8 21,9
Dones 29,5 21,3 17,0 32,1 22,7 21,9

Menors de 16 anys 29,1 22,4 19,9 28,1 22,4 20,5
De 16 a 34 anys 35,9 25,7 17,9 35,2 23,6 19,0
De 35 a 54 anys 31,2 22,1 19,5 33,1 21,5 22,1
De 55 a 64 anys 24,8 16,6 16,2 33,0 20,5 26,2
De 65 a 74 anys 19,0 14,7 19,5 24,1 18,0 24,5
75 anys i més 19,5 13,1 10,3 24,2 18,7 21,5

Total 28,6 20,5 17,9 31,0 21,3 21,9

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-2020 

Problemes de 
sorolls

Problemes de 
contaminació

Problemes de 
delinqüència o 

vandalisme

Problemes de 
sorolls

Problemes de 
contaminació

Problemes de 
delinqüència o 

vandalisme
Homes 37,6 33,0 29,3 35,1 32,3 34,4
Dones 37,9 31,8 30,3 35,0 32,2 34,2

Menors de 16 anys 41,7 37,0 31,2 34,0 33,2 31,5
De 16 a 34 anys 40,5 32,1 27,8 37,9 30,9 37,2
De 35 a 54 anys 40,4 34,9 29,0 37,0 34,9 33,5
De 55 a 64 anys 37,5 30,8 30,5 34,9 29,4 36,2
De 65 a 74 anys 30,9 31,0 32,8 32,9 33,0 35,8
75 anys i més 26,3 23,0 31,3 26,4 28,3 30,1

Total 37,8 32,4 29,9 35,0 32,2 34,3

Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-2020 

2016 - 2017 2017 - 2018

2018 - 2019 2019 - 2020



Persones de 16 i més anys que no acudeixen a ningú en cas de manca de recursos econòmics, Barcelona. 
(Percentatge)

2017
Homes 48,5
Dones 47,3

De 16 a 34 anys 53,7
De 35 a 54 anys 41,9
De 55 a 64 anys 48,6
De 65 a 74 anys 63,8
75 i més anys 51,7

Total 47,7

Font: IERMB, Enquesta de cohesió urbana, 2017



Persones de 16 i més anys que no acudeixen a ningú en cas de malaltia, Barcelona. 
(Percentatge)

2017
Homes 51,5
Dones 41,3

De 16 a 34 anys 59,6
De 35 a 54 anys 46,7
De 55 a 64 anys 38,7
De 65 a 74 anys 55,6
75 i més anys 40,4

Total 45,8

Font: IERMB, Enquesta de cohesió urbana, 2017



Proporció de persones de 16 i més anys en situació de solitud relacional, Barcelona. 
(Percentatge)

2018 2020
Homes 3,8 14,5
Dones 4,3 16,2

De 16 a 34 anys 4,1 9,0
De 35 a 54 anys 3,8 16,9
De 55 a 64 anys 6,3 19,5
De 65 a 74 anys 2,9 13,9
75 i més anys 2,9 19,9

Total 4,1 15,4

Font: IERMB, Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018-2020.
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