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INDICADORS DE GÈNERE 



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

1 Índex de Gini L'índex de Gini mesura el grau de desigualtat en la distribució d'una variable contínua 
entre els membres d'un grup 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.
En aquest cas, podem interpretar els resultats de l'índex com una mesura de desigualtat 
intra-grupal, entre les dones, i entre els homes. 

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

El càlcul de l'Índex de Gini s'obté a partir de la suma de les diferències 
absolutes entre cada parell de rendes de la distribució, després d'haver 
ordenat la població per la variable de renda en ordre creixent. 

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

2 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 Sexe 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

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

3 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 Sexe 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

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

4 Intensitat del risc de 
pobresa 

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

Raó Sexe 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

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

5 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 Sexe 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

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

6 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 Sexe 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

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

7 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 Sexe 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



INDICADORS GÈNERE 



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

INDICADORS GÈNERE 

Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

8 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 Sexe 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

9 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 baixa intensitat laboral. 

Percentatge Sexe 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

10 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 d'altres a nivell individual. 
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



Distribució de la 
renda i risc de 
pobresa

11 Ítems de privació material i 
social

Es recull la privació en els diferents ítems que composen l'indicador de privació material i 
social. Es consideren un seguit d'ítems a nivell de llar, i d'altres a nivell individual. 
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 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Ingressos individuals 12  Valor mitjà dels ingressos 
del treball (nominals)

Valor mitjà dels ingressos del treball entre la població ocupada i entre la població de 18 a 
45 anys. 

Euros per persona i any Sexe 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

Ingressos individuals 13 Fracció de la massa salarial 
de les dones

La fracció de la massa salarial de les dones és una mesura de les desigualtats salarials.  
Quantifica la proporció dels salaris que guanyen les dones en relació als homes, 
controlant per la participació de les dones al mercat laboral. 

Raó .. Ajuntament de Barcelona, a 
partir de Mostra contínua de 
vides laborals i Enquesta de 
població activa

No disponible la base de dades 
de la MCVL.

2016-2018 Anual Barcelona



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

INDICADORS GÈNERE 

Ingressos individuals 14 Valor mitjà de les 
transferències socials 
(individuals)

Valor mitjà dels ingressos per transferències socials individuals sense comptar les 
pensions per jubilació ni per supervivència. 

Euros per persona i any Sexe EMCV Queden excloses les 
transferències a nivell de llar. 
La informació relativa a la 
renda fa referència a l'any 
anterior del de realització de 
l'enquesta. 

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona

Ingressos individuals 15 Valor mitjà de les pensions 
(nominals)

Valor mitjà dels ingressos per prestacions de jubilació. Euros per persona i any Sexe 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 16 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.). 

Mitjana Sexe 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 17 Taxa sobrecàrrega de les 
despeses d'habitatge

La taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge quantifica la població o les llars 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 Sexe 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). 

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Habitatge 18 Ítems de privació 
residencial severa

En el conjunt d'indicadors es quantifica la proporció de persones afectades pels següents 
ítems: A) sobreocupació de l'habitatge; B)  goteres, humitats a parets, terres, sostres, 
ciments o podridura en terres, marcs de finestres o portes; C) manca de banyera o dutxa 
i manca de WC amb aigua corrent per ús exclusiu de la llar; D) manca de llum natural

Percentatge Sexe EMCV 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Mercat de treball 19 Temporalitat contractual La temporalitat contractural quantifica la proporció de persones que, éssent assalariades 
(ocupades per compte aliè), tenen un contracte temporal. 

Percentatge de població 
de 16 a 64 anys

Sexe EMCV 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona

Mercat de treball 20 Temporalitat empírica La temporalitat empírica quantifica la proporció de persones que, éssent assalariades 
(ocupades per compte aliè), han canviat de feina dins dels 12 mesos anteriors a 
l'enquesta. 

Percentatge de població 
de 16 a 64 anys

Sexe EMCV 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona

Mercat de treball 21 Temps parcial involuntari El temps parcial involuntari quantifica la proporció de persones que persones que, éssent 
assalariades (ocupades per compte aliè), treballen jornades inferiors a 30 hores 
setmanals, bé perquè no troben una feina de jornada més extensa, bé perquè tenen cura 
d'altres persones dependents.

Percentatge de població 
de 16 a 64 anys

Sexe EMCV En l'edició anterior, aquest 
indicador es va calcular sobre el 
conjunt de població assalariada, 
com els indicadors de 
temporalitat. Enguany valorem 
que caldria informar-se sobre la 
població assalariada amb 
contractes a temps parcial i 
jornades inferiors a 30h per 
evitar lectures que indueixin a 
l'error. Però la mostra no arriba 

      

Anual Barcelona

Mercat de treball 22 Taxa de risc a la pobresa en 
el treball

La taxa de pobresa en el treball expressa la proporció de persones ocupades de 18 a 64 
anys dins d'un territori que es troben en risc de pobresa, sobre el total de població 
ocupada de 18 a 64 anys. 

Percentatge de població 
ocupada de 18 a 64 
anys

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

La població ocupada es defineix com les persones que tenen informada la 
seva activitat un mínim de 7 mesos durant l'any anterior a l'enquesta i que 
han treballat un mínim de 6 mesos durant l'any anterior a l'enquesta. 

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona

Salut 23 Limitacions en activitat 
quotidiana per motius de 
salut

L'indicador fa referència a la proporció de població que en els darrers 6 mesos ha tingut 
limitacions en les activitats de la vida quotidiana per problemes de salut, ja sigui per una 
dolència permanent o no. Les activitats bàsiques de la vida quotidiana són aquelles 
relacionades amb el caminar, pujar i baixar escales, moure's dins de casa, menjar, vestir-
se o rentar-se. 

Percentatge Sexe EMCV Quocient entre la població que ha necessitat ajuda per realitzar activitats 
bàsiques de la vida quotidiana en els darrers mesos i la població total.

2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona

Salut 24 Persona de qui s'ha rebut 
ajuda en haver patit 
limitacions per motius de 
salut.

L'indicador resumeix de qui s'ha rebut ajuda principalment en la situació d'haver estat 
limitada per raons de salut. 

Percentatge de població 
que s'ha trobat limitada

Sexe EMCV 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona

Salut 25 Persones que consideren 
tenir un estat de salut 
dolent o molt dolent

L'indicador quantifica la població que té una percepció dolenta o molt dolenta del propi 
estat de salut. 

Percentatge Sexe EMCV 2016-2017:2019-2020 Anual Barcelona



Índex de Gini, Barcelona.

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 32,7 33,3 33,8 30,9 
Homes 34,1 34,4 34,3 31,9 
Total 33,4 33,8 34,0 31,4 

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 



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

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

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 



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

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 7,3 7,5 10,3 8,0
Homes 7,3 7,2 10,5 10,1
Total 7,3 7,4 10,4 9,0

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 



Intensitat de risc de pobresa, Barcelona. 
(Raó)

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 0,255 0,266 0,342 0,240
Homes 0,255 0,266 0,327 0,340
Total 0,255 0,266 0,333 0,302

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 



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

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 45,0 44,9 43,7 42,1
Homes 41,7 42,9 43,1 40,3
Total 43,4 44,0 43,4 41,3

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 



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

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 26,3 26,4 26,7 24,6
Homes 27,9 29,5 28,2 25,4
Total 27,1 27,9 27,4 25,0

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 



Taxa de privació material, Barcelona.
(Percentatge)

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 15,5 15,3 12,6 16,3
Homes 14,6 14,7 11,7 17,3
Total 15,1 15,0 12,2 16,8

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 



Taxa de privació material severa, Barcelona.
(Percentatge)

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

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 



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

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 25,2 24,7 24,0 25,0
Homes 24,3 25,6 24,9 23,5
Total 24,8 25,1 24,5 24,3

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 



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

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 13,5 13,4 12,0 16,5
Homes 11,2 11,0 8,1 13,4
Total 12,4 12,3 10,2 15,0

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 



Ítems de privació material i social, Barcelona. 
(Percentatge de població de 16 i més anys)

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

Permetre's 
automòbil

Canviar 
mobles fets 

malbé

Canviar roba 
feta malbé

Disposar de 2 
parells de 
sabates

Reunir-se amb 
amistats 1 cop 

al més

Participar 
regularment en 
activitats d'oci

Petita quantitat 
setmanal de diners 

d'us personal

Connexió a 
internet per 
ús personal

Dones 32,5 26,7 8,6 10,9 2,6 12,1 23,9 5,4 1,5 4,8 14,4 13,1 4,2
Homes 29,4 26,6 7,9 10,0 1,4 11,8 22,2 5,8 2,3 6,0 12,1 9,8 3,4
Total 31,0 26,7 8,3 10,5 2,0 12,0 23,1 5,6 1,9 5,4 13,3 11,6 3,9

* 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 

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

Permetre's 
automòbil

Canviar 
mobles fets 

malbé

Canviar roba 
feta malbé

Disposar de 2 
parells de 
sabates

Reunir-se amb 
amistats 1 cop 

al més

Participar 
regularment en 
activitats d'oci

Petita quantitat 
setmanal de diners 

d'us personal

Connexió a 
internet per 
ús personal

Dones 29,4 27,3 7,8 11,0 2,3 9,5 23,6 4,8 1,5 5,2 13,5 13,8 4,5
Homes 24,9 25,3 8,6 8,6 2,0 11,0 20,7 5,0 2,2 5,4 10,9 9,2 3,4
Total 27,3 26,4 8,2 9,9 2,1 10,2 22,3 4,9 1,8 5,3 12,3 11,7 4,0
* 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 

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

Permetre's 
automòbil

Canviar 
mobles fets 

malbé

Canviar roba 
feta malbé

Disposar de 2 
parells de 
sabates

Reunir-se amb 
amistats 1 cop 

al més

Participar 
regularment en 
activitats d'oci

Petita quantitat 
setmanal de diners 

d'us personal

Connexió a 
internet per 
ús personal

Dones 33,9 26,5 9,8 7,2 2,3 8,8 28,5 5,2 1,6 5,9 11,6 13,0 2,5
Homes 26,7 21,5 10,2 5,4 1,8 7,8 23,4 3,2 1,2 4,5 8,4 6,7 2,0
Total 30,6 24,2 10,0 6,4 2,1 8,3 26,2 4,3 1,4 5,3 10,1 10,0 2,3
* 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 

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

Permetre's 
automòbil

Canviar 
mobles fets 

malbé

Canviar roba 
feta malbé

Disposar de 2 
parells de 
sabates

Reunir-se amb 
amistats 1 cop 

al més

Participar 
regularment en 
activitats d'oci

Petita quantitat 
setmanal de diners 

d'us personal

Connexió a 
internet per 
ús personal

Dones 35,2 28,6 13,0 13,3 3,7 10,4 29,4 12,4 2,6 8,3 14,0 15,2 2,6
Homes 31,5 26,2 13,0 11,9 3,3 8,5 25,3 9,6 2,3 6,7 10,6 10,7 2,9
Total 33,5 27,5 13,0 12,7 3,5 9,5 27,5 11,1 2,5 7,6 12,4 13,1 2,7
* 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 

2019 - 2020
Nivell llar Nivell individual

2018 - 2019
Nivell llar Nivell individual

Nivell llar Nivell individual
2016 - 2017

2017 - 2018
Nivell llar Nivell individual



Valor mitjà dels ingressos del treball (individuals).
(Euros per persona i any)

Mitjana entre la 
població ocupada*

Mitjana per la població 
de 18 a 45 anys

Mitjana entre la 
població ocupada*

Mitjana per la població 
de 18 a 45 anys

Dones                     19.303,90 €                          12.995,50 €                     19.077,31 €                       13.257,52 € 
Homes                     21.802,30 €                          14.106,90 €                     22.391,41 €                       14.789,64 € 
Total                     20.555,77 €                          13.552,32 €                     20.752,41 €                       14.020,36 € 

* Es considera població ocupada a les persones de 16 a 64 anys que han treballat un mínim de 6 mesos durant l'any anterior a l'enquesta
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 

Mitjana entre la 
població ocupada*

Mitjana per la població 
de 18 a 45 anys

Mitjana entre la 
població ocupada*

Mitjana per la població 
de 18 a 45 anys

Dones                     18.609,84 €                          13.305,08 €                     19.578,66 €                       13.729,09 € 
Homes                     22.356,86 €                          15.791,91 €                     23.548,67 €                       16.600,01 € 
Total                     20.541,81 €                          14.566,58 €                     21.632,53 €                       15.183,40 € 

* Es considera població ocupada a les persones de 16 a 64 anys que han treballat un mínim de 6 mesos durant l'any anterior a l'enquesta
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



Fracció de la massa salarial, Barcelona. 
(Percentatge)

2016 2017 2018
Raó del salari mitjà D/H (tots els sectors) 78,2% 78,1% 78,8%
Proporció de dones en la població activa* 50,1% 48,6% 48,5%
Fracció de la massa salarial (dones) 43,9% 42,5% 42,6%

* Valor mitjà dels 4 trimestres
Fonts: Salari mitjà per sexe: GTP, Ajuntament de Barcelona. A partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals, DGOSS. 
Població activa: Encuesta de Población Activa, INE



Valor mitjà de les transferències socials individuals (excepte pensions) per la població entre 18 i 64 anys.
(Euros per persona i any)

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 998,70 €         1.092,79 €      1.111,67 €      1.270,61 €      
Homes 1.647,00 €      1.316,58 €      1.206,39 €      1.416,56 €      
Total 1.314,03 €      1.201,71 €      1.157,79 €      1.342,46 €      

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 



Valor mitjà de les prestacions per jubilació per la població de 65 i més anys.
(Euros per persona i any)

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 7.730,50 €              8.122,64 €              7.355,04 €              8.584,15 €       
Homes 16.608,40 €           16.107,50 €           17.571,62 €           18.788,96 €     
Total 11.296,16 €           11.331,48 €           11.461,55 €           12.687,50 €     

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 



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

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 21,8 22,8 23,4 21,4
Homes 21,4 22,1 22,8 21,4
Total 21,6 22,5 23,1 21,4

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 



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

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 14,7 16,2 15,9 14,4
Homes 15,4 14,4 15,4 15,6
Total 15,1 15,3 15,7 15,0

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 



Ítems de privació residencial severa. Barcelona. 

Sobreocupació
Goteres, humitats, 

podridura
Manca de llum 

natural
Manca sanitaris

Dones 6,7 12,6 8,5 0,3
Homes 10,0 14,4 9,2 0,6
Total 8,2 13,4 8,8 0,4

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

Dones 10,5 16,7 12,2 0,6
Homes 14,7 16,2 10,9 0,5
Total 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

Dones 10,8 22,5 16,3 1,0
Homes 15,3 20,5 16,4 1,3
Total 12,9 21,6 16,3 1,1

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

Dones 10,1 20,4 17,0 1,0
Homes 15,4 21,7 19,0 1,4
Total 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



Temporalitat contractual (persones assalariades amb contracte temporal), Barcelona. 
(Percentatge)

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 17,6 19,1 22,0 19,0
Homes 18,2 18,3 15,8 16,8
Total 17,9 18,7 18,9 17,9

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 



Temporalitat empírica (persones assalariades que han canviat de feina els darrers 12 mesos), Barcelona. 
(Percentatge)

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 12,0 11,2 9,6 10,6
Homes 14,0 13,1 8,8 7,2
Total 13,0 12,2 9,2 8,9

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 



Temps parcial involuntari (persones assalariades amb jornades inferiors a 30h), Barcelona. 
(Percentatge)

No troba jornada >30h 
malgrat desitjar-la

Limitació de jornada 
per treball de cura

Dones
Homes
Total

No troba jornada >30h 
malgrat desitjar-la

Limitació de jornada 
per treball de cura

Dones
Homes
Total

No troba jornada >30h 
malgrat desitjar-la

Limitació de jornada 
per treball de cura

Dones
Homes
Total

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019



Risc de pobresa en el treball, Barcelona. 
(Percentatge)

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 15,0 15,6 13,6 11,3
Homes 18,6 20,2 18,2 13,4
Total 16,8 17,9 16,0 12,4

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 



Limitacions en l'activitat quotidiana per motius de salut (els darrers 6 mesos), Barcelona. 
(Percentatge)

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 23,9 22,6 20,1 24,4
Homes 16,0 14,4 13,0 16,7
Total 20,3 18,8 16,8 20,8

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 



Persona de qui s'ha rebut ajuda principalment en haver patit limitacions per motius de salut, Barcelona. 
(Percentatge)

Parella Altres familiars Altres persones Ningú
Dones 21,8 35,0 13,0 30,3
Homes 39,0 23,0 13,4 24,6
Total 28,0 30,7 13,1 28,2

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 

Parella Altres familiars Altres persones Ningú
Dones 27,8 30,2 13,5 28,4
Homes 38,3 27,8 7,9 25,9
Total 31,6 29,4 11,5 27,5

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 

Parella Altres familiars Altres persones Ningú
Dones 27,5 28,8 19,6 24,2
Homes 44,3 22,0 8,1 25,6
Total 33,5 26,4 15,5 24,7

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 

Parella Altres familiars Altres persones Ningú
Dones 29,8 34,7 13,0 22,6
Homes 41,4 24,0 8,2 26,5
Total 34,1 30,7 11,2 24,0

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 que consideren tenir un estat de salut dolent o molt dolent.
(Percentatge)

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Dones 7,5 7,9 7,3 8,8
Homes 5,8 4,6 4,9 5,4
Total 6,7 6,4 6,2 7,2

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 
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