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En aquest article presentem pressupostos de referència 
reference budgets, els quals són cistelles de béns i serveis 
que il·lustren el mínim de recursos necessaris perquè les 
persones assoleixin un nivell de vida acceptable. Definim 
aquest nivell de vida acceptable com el fet de poder 
desenvolupar les diverses posicions i rols socials pertinents. 
L’indicador s’ha construït per a diferents tipologies de 
família en àrees densament poblades de Catalunya, prenent 
Barcelona com a ciutat de referència. S’han utilitzat 
diferents fonts d’informació sobre la base d’un marc teòric 
i mètode comuns proposats recentment per a sis ciutats 
europees per configurar el contingut de les cistelles: guies 
oficials, consultes a experts, dades d’enquestes i grups 
de discussió. Sense considerar l’habitatge, l’alimentació 
saludable és la cistella amb més pes amb relació al 
pressupost total. Aquest indicador proporciona informació 
per contextualitzar el llindar de pobresa relativa, així com 
també pot servir per orientar les polítiques d’inclusió social.

Introducció
Davant el repte fixat per l’Estratègia europea 2020 de reduir 
el nombre de persones en risc de pobresa o exclusió social, 
sembla que les xifres romanen força estables. La taxa de 
pobresa relativa és un dels components per observar el 
nombre de persones en situació de pobresa o exclusió. 

1. Aquest article és resultat de la recerca desenvolupada en el marc del projecte 
‘Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation’ (ImPRovE), liderat 
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Indica el nombre de persones que tenen una renda personal 
equivalent inferior al 60% de la mediana de la distribució 
de la renda en un determinat territori. L’any 2015 aquest 
llindar a l’àrea metropolitana de Barcelona era d’11.199 
€/any per a una llar d’una persona i de 23.518 €/any per a 
les llars de dos adults i dos infants, la qual cosa situava el 
voltant del 18% de la població per sota d’aquest llindar. 
Aquesta xifra s’aproxima a la mitjana de la Unió Europea 
que	des	del	2010	fins	al	moment	actual	s’ha	situat	al	
voltant del 17% (SIMBA, 2018 a i b; Eurostat, 2018). 

Alguns autors són crítics amb aquesta aproximació 
econòmica al fenomen de la pobresa basada a establir 
un punt arbitrari en la distribució de la renda. En primer 
lloc, assenyalen que aquesta mesura, més que no pas 
reflectir	la	pobresa,	ens	indica	la	desigualtat	en	un	context	
determinat.	En	segon	lloc,	la	renda	rep	la	influència	directa	
del creixement o decreixement econòmic, de manera que el 
llindar de pobresa relativa és un indicador abstracte i poc 
útil per al disseny de polítiques socials que donin suport als 
infants i llurs famílies (Borgeraas i Brusdal, 2008). 

L’any	1975,	el	Consell	de	la	Unió	Europea	va	definir	les	
persones en situació de pobresa de la següent manera: 
“Individuals or families whose resources are so small as to 
exclude them from the minimum acceptable way of life of 
the Member State in which they live” (art. 1.2). Així, doncs, 
quins recursos es requereixen a la nostra societat per 
assolir aquesta forma de vida acceptable?     

Els reference budgets, en català “pressupostos de referència” 
–d’ara	endavant	RBs–	els	definim	com	cistelles	de	béns	
i serveis que representen un nivell de vida determinat 

per a diferents tipologies de família (Bradshaw, 1993). 
Des del febrer de 2013 la Comissió Europea promou 
el desenvolupament d’aquest indicador de manera 
comparable com a instrument per millorar la mesura de la 
pobresa i el disseny de la protecció social en els diferents 
estats membres (Goedemé, Storms, Stockman et al., 2015a).

En	aquest	article	presentem	RBs	que	il·lustren	els	mínims	
recursos necessaris perquè les persones assoleixin un nivell 
de	vida	acceptable	a	Barcelona.	Definim	un	nivell	de	vida	
acceptable com el fet de poder participar com a membres 
d’una societat i complir amb els rols socials. En el context 
europeu, alguns d’aquests rols podrien ser, per exemple: 
ser mare o pare, ciutadà, estudiant, entre altres, segons 
l’aproximació a partir del Charter of Fundamental Rights of 
the European Union (2000) (Goedemé, Storms, Penne et al., 
2015b).  

A continuació resumim les principals característiques 
d’aquest	indicador:	(a)	reflecteix	el	mínim	nivell	de	vida	
acceptable en una societat i en un moment determinat, 
utilitzant sovint l’opinió de grups de referència en aquella 
societat; (b) pot ser actualitzat anualment utilitzant 
l’índex de preus al consum o d’acord amb els canvis que 
s’experimentin en la societat amb relació a aquest nivell de 
vida en un moment determinat; (c) a més, els RBs tenen en 
compte els béns i serveis d’abast públic i les transferències 
en espècies. Per tant, permet estimar l’esforç econòmic 
que han de fer les famílies per assolir un nivell de vida 
determinat	i,	finalment,	(d)	valora	la	variació	de	necessitats	
segons el tipus de llar i avalua, en particular, la inversió 
que representen els infants dins les llars (Borgeraas i Dahl, 
2010; Decancq, Goedemé, Van den Bosch et al., 2013; 
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Goedemé i Rottiers, 2011; Storms, Goedemé i Van den 
Bosch, 2011). 

D’aquesta manera, es presenta un nou indicador social 
que comprèn, de manera holística i des d’una perspectiva 
normativa, les necessitats de les famílies i els infants, que 
serà contrastada amb l’evidència empírica a partir del 
consens amb els ciutadans mitjançant grups de discussió. 
Aquest enfocament mostra cert potencial per contextualitzar 
la mesura tradicional de pobresa relativa i, especialment, si 
es desenvolupen transversalment als diferents països des 
d’un marc teòric i un mètode comuns. També proporciona 
informació per orientar les polítiques de cara a garantir els 
drets i la inclusió social de les famílies amb infants.

1. Reference budgets a Europa des d’un marc teòric i mètode 
comuns
Al llarg del segle XX els RBs han estat elaborats de diferents 
maneres i en diversos països tant europeus com en altres 
continents (Fisher, 2007; Goedemé et al., 2015b). En el cas 
d’Espanya, els RBs són un camp relativament nou d’estudi, 
ja que només trobem una sola referència de la seva creació 
l’any 2009 per a la ciutat de Madrid a càrrec de l’Asociación 
de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Warnaar i Luten, 
2009). El projecte ImPRovE va plantejar l’any 2012 el repte 
de construir RBs des d’un marc teòric i mètode comuns per 
a àrees altament urbanitzades corresponents a sis grans 
ciutats europees: Anvers, Atenes, Barcelona, Budapest, 
Hèlsinki i Milà. Aquesta recerca ha constituït un primer 
pas endavant per explorar si és possible elaborar aquest 
indicador de manera comparable per tal que sigui un nou 
instrument per contextualitzar la pobresa i orientar les 
polítiques socials a Europa (Goedemé, Penne, Hufkens et 

al., 2018). Alhora, també constitueix una oportunitat per 
promoure aquesta perspectiva en el nostre territori. 

1.1 Com hem construït les cistelles de béns i serveis?
En primer lloc, es va estandarditzar el nivell de vida 
al qual fan referència els RBs que han de respondre al 
mínim de recursos necessaris per poder dur a terme el 
desenvolupament de les posicions i rols socials pertinents.

En segon lloc, per operacionalitzar aquest nivell de vida 
acceptable s’ha adaptat al context europeu la teoria de 
les necessitats humanes de Doyal i Gough (1994). Aquests 
autors	identifiquen	dues	‘necessitats	bàsiques’	universals	
que són prerequisits en totes les cultures: la salut física 
i l’autonomia. A partir d’aquí desenvolupen el concepte 
de	‘necessitats	intermèdies’,	que	han	de	satisfer	aquests	
principis universals. Des del projecte ImPRovE s’han 
definit	les	següents	necessitats	intermèdies,	les	quals	seran	
traduïdes a cistelles de béns i serveis: (1) Alimentació 
saludable, (2) Roba adequada, (3) Descans i lleure, (4) 
Higiene personal i salut, (5) Manteniment de relacions 
socials	significatives,	(6)	Benestar	en	la	infantesa,	(7)	
Mobilitat i (8) Habitatge adequat (Storms et al., 2013). 

En tercer lloc, s’estandarditza el tipus de població a la qual 
fan referència els RBs: en aquest cas, adults i infants en 
bon estat de salut, ben informats i amb competències i 
autonomia	suficient	per	poder	desenvolupar	la	seva	vida	
quotidiana. Amb l’assumpció d’aquest supòsit, doncs, els 
RBs obtinguts no seran generalitzables per al conjunt de 
la població. Per tant, aquest és un element a considerar a 
l’hora d’interpretar-ne els resultats. Així, doncs, els RBs són 
construïts pels quatre hipotètics tipus de família: (1) home/
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dona solter/a en edat activa; (2) parella composada d’home 
i	dona	en	edat	activa	sense	fills;	(3)	dona	en	edat	activa	
amb	un	fill	de	10	anys	al	seu	càrrec	i	(4)	parella	composta	
d’home	i	dona	en	edat	activa	amb	dos	fills	(nen	de	10	anys	i	
noia de 14 anys). 

Finalment,	s’ha	estandarditzat	l’àmbit	geogràfic	de	
referència pel qual els RBs són elaborats: àrees altament 
urbanitzades amb una àmplia xarxa de transport 
públic corresponents a les sis grans ciutats europees ja 
mencionades. Per tal de garantir la comparabilitat dels 
RBs a les diferents ciutats s’han seguit uns procediments 
estandarditzats, de manera que les diferències entre 
el contingut dels RBs a cada territori només poden 
ser degudes a variacions en l’àmbit institucional, les 
condicions	climatològiques	o	geogràfiques,	els	valors	
culturals propis de cada context i la disponibilitat, qualitat 
o preu dels diferents béns i serveis que componen els RBs 
(Goedemé et al., 2015a).

Les necessitats intermèdies descrites anteriorment 
s’associen a unes funcions que es concreten en una llista 
de béns i serveis, als quals se’ls assigna una vida útil i 
uns preus determinats. En una primera fase, en el marc 
del projecte ImPRovE per construir les cistelles de béns i 
serveis es va començar des d’una “base comuna” sostinguda 
sobre guies internacionals i investigacions prèvies sobre els 
RBs a Bèlgica. Cada país va realitzar adaptacions per a cada 
cistella en funció del seu context institucional, cultural o 
social,	i	condicions	climàtiques	o	geogràfiques	específiques	
per constituir els RBs propis. A partir de normatives, guies, 
experts o altres documents i estadístiques en cada un 
dels àmbits es van adaptar les cistelles de béns i serveis 

en el nostre context. Seguidament es va comprovar 
l’acceptabilitat d’aquestes cistelles en tres grups de 
discussió amb adults, així com les pautes de consum. Per 
últim, es va assignar un preu a cada un dels productes i 
serveis inclosos per Barcelona com a ciutat de referència. 
De manera que es va obtenir un pressupost de referència 
per a cada una. Aquest procés va comptar amb la revisió per 
part de l’equip coordinador dels passos seguits i resultats 
obtinguts (veure detalls a Cussó, Carrillo i Riera, 2018). 

En una segona fase, per tal de consolidar l’indicador en el 
nostre context es van realitzar nous grups de discussió amb 
infants i adults en àrees densament poblades de Catalunya. 
La visió dels infants ha estat poc explorada en les recerques 
sobre RBs. En el nostre cas, els arguments recollits en els 
grups amb adolescents ha estat molt rica i essencial per 
comprendre millor les seves necessitats. En total entre els 
grups de discussió de la primera i la segona fase s’ha comptat 
amb 73 participants (44 adults i 29 adolescents)4 de diferents 
perfils	socioeconòmics	distribuïts	en	10	grups	de	discussió	
on s’ha assolit un major consens social entorn del mínim de 
recursos necessaris per assolir un nivell de vida acceptable 
en aquestes àrees (veure detalls a la tesi de Cussó, 2017). 

A la taula 1 es mostren les diferents fonts d’informació 
consultades. Aquest procés va quedar enregistrat en 
documents d’Excel harmonitzats per a cada una de les 

4. Per poder realitzar aquests grups es va informar tots els participants i es 
va obtenir el consentiment de tots ells. En el cas dels menors també dels 
seus pares o tutors legals. En tots els casos s’ha garantit la confidencialitat 
de les informacions obtingudes i l’anonimat dels participants en els grups de 
discussió Aquests elements han estat fonamentals per garantir els principis 
ètics de tota recerca i assegurar-ne el rigor científic.
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cistelles, a excepció dels costos reals d’un habitatge 
adequat per a llars en règim de propietat i de lloguer en 
àrees densament poblades de Catalunya. Aquesta dada va 
ser calculada per l’equip coordinador del projecte utilitzant 
l’European Union Statistics on Income and Living Conditions 
(EU-SILC 2012), de manera que fos comparable per a totes 
les ciutats. Inclou l’estimació del cost real d’un habitatge 
adequat per a llars en règim de propietat i de lloguer en 
àrees densament poblades de Catalunya i del seus serveis 
energètics (aigua, electricitat, gas o altres combustibles) 
actualitzats mitjançant l’índex de preus al consum per a l’any 
2014 (veure el mètode emprat a: Goedemé et al., 2015a).

2. Quin és el mínim de recursos necessaris per a un nivell 
de vida acceptable?
Abans de presentar els resultats, hem de recordar que els 
RBs	no	reflecteixen	el	consum	actual	de	les	llars,	sinó	que	
l’objectiu és establir un nivell de vida acceptable per sota 
del qual no és possible dur a terme les posicions socialment 
acceptades a la nostra societat. 

Al	gràfic	1	il·lustrem	el	pressupost	de	referència	mínim	per	
a les diferents cistelles de béns i serveis que hem inclòs en 

  Alimentació saludable i equipament de cuina
  Roba adequada
  Descans i lleure
  Higiene personal i salut

  Relacions socials significatives
  Benestar en la infantesa
  Mobilitat (sense transport privat)

Gràfic 1. Pressupost de referència per a quatre tipologies de família. €/mes. 
Barcelona, ciutat de referència, 2014
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Font: Elaboració pròpia. 

Taula 1. Fonts d’informació per adaptar les cistelles de béns i serveis al context local

Cistelles de béns i serveis Guies oficials Nombre d’experts Literatura Estadístiques Grups de discussió

Alimentació saludable • 2 •  • 

Roba adequada • 5 • • • 

Descans i lleure  2 • • • 

Higiene personal i salut  1  • • 

Relacions	socials	significatives	 •	 	 	 •	 •	

Benestar en la infantesa • 5 • • • 

Mobilitat    • • 

Font: Elaboració pròpia.
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  Relacions socials significatives
  Benestar en la infantesa
  Mobilitat (sense transport privat)
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Gràfic 2. Pressupost de referència per a quatre tipologies de família segons règim de tinença de l’habitatge. €/mes. Barcelona, ciutat de referència, 2014

 propietat lloguer propietat lloguer propietat lloguer propietat lloguer
 persona sola (dona) dona+nen 10 anys parella parella+nen 10 anys+noia 14 anys

  Alimentació saludable1

  Roba adequada
  Descans i lleure

  Higiene personal i salut
  Relacions socials significatives
  Benestar en la infantesa

  Mobilitat (sense transport privat)
  Habitatge adequat2

1. Alimentació saludable: inclou l’equipament de cuina.   
2. Costos de l’habitatge proporcionats per l’equip coordinador del projecte ImPRovE.

Font: Elaboració pròpia a excepció del cost de l’habitatge. 

l’estudi per a quatre tipologies de família. El pressupost de 
referència	oscil·la	entre	422,1	i	1.549,4	€/mes	en	funció	de	
la	tipologia	de	llar.	A	més,	al	gràfic	2	hem	afegit	l’estimació	
dels costos reals d’un habitatge adequat segons el règim de 
tinença. En aquest cas el pressupost total és de 560,4 €/mes 
per	a	una	persona	sola	fins	a	1.785,8	€/mes	per	a	una	llar	
amb dos adults i dos infants en règim de propietat5. Mentre 
que aquest pressupost és més elevat per a les llars en 
règim de lloguer6	i	oscil·la	entre	979,6	i	2.216,6	€/mes	per	
aquestes mateixes tipologies de família, respectivament. 

Sense comptar l’habitatge, l’alimentació saludable és la 
cistella que més pes té amb relació al pressupost global 
en totes les tipologies de família. Representa més del 
30% respecte del total i assoleix al voltant del 40% en 
famílies amb dos adults. Es posa de manifest que en el 
cas de l’alimentació saludable el pressupost augmenta 
proporcionalment al nombre de membres a la llar, és a dir, 

5. En règim de propietat només inclou habitatge de propietat sense hipoteca.  
6. S’hi inclou només lloguer a preu de mercat. 
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no hi ha economies d’escala (Carrillo, Cussó i Riera, 2016). 
En la resta de ciutats participants en la recerca també es va 
constatar que l’alimentació saludable representa la part més 
important del pressupost de referència global des d’un 28% 
a	Milà	i	fins	a	un	47%	a	Hèlsinki	(Goedemé	et al., 2015a:20). 

Elements com dolços o begudes ensucrades presents 
en la part superior de la piràmide de l’alimentació no 
s’han recollit com a part del menú saludable, però sí 
que s’han tingut en compte en altres cistelles com la del 
manteniment de les relacions socials o benestar en la 
infantesa, ja que aquests productes tenen una important 
funció social, psicològica i emocional, tal com van 
constatar els participants ens els grups de discussió: 

“Cuando compartes con la familia una fanta, con la niña, es 
un momento que estamos juntos, para ella, es un premio, 
un momento de felicidad.” (GDA3, P57, dona, classe social 
baixa, Barcelona)

Coincidint també amb les altres ciutats europees la cistella 
per	al	manteniment	de	les	relacions	socials	significatives	és	
la segona amb més pes en relació al pressupost total per a 
les	llars	d’una	persona	i	les	parelles	sense	fills.	En	el	nostre	
cas representa entre el 20 i el 16% del pressupost total. 
En canvi, aquesta proporció s’estima entre el 13 i l’11% 
del pressupost global quan la llar té tres o més membres, 
la qual cosa posa de relleu certes economies d’escala. Les 
noves tecnologies és la categoria més important en el marc 
d’aquesta cistella no només per al treball dels adults o per 
a les activitats escolars dels infants, sinó també per la seva 
funció social tal com van argumentar els participants dels 
grups de discussió:

“En el momento que tú sí que le permites el móvil, si 
no tiene una conexión a Internet, no lo querrá, es una 
cosa social.” (GDA2, P1, dona, classe social mitjana-alta, 
Barcelona)

“Fins i tot podrien quedar els nens exclosos. O sigui, el 
fet de no tenir ordinador podria diferenciar dins l’escola 
perquè no tindrien accés a jocs, vídeos, xarxes socials...” 
(FGJ3, P2, noi, mitjana-alta, BCN)

El pes relatiu de les altres cistelles en relació al pressupost 
total depèn del nombre de membres a la llar i la presència 
d’infants. Per exemple, la cistella de la roba adequada 
és al voltant del 13% del pressupost global quan hi ha 
infants petits a la llar, la qual cosa s’explica per la major 
quantitat de roba per als nens/es i, alhora, la menor vida 
útil. A diferència de les altres cinc ciutats estudiades, la 
cistella del benestar en la infantesa representa el 14% del 
pressupost total, essent la segona amb més pes després 
de l’alimentació saludable per a les famílies amb dos 
infants. Per aquest motiu, és important veure en detall la 
composició d’aquesta cistella en el nostre context.   

Al	gràfic	3	s’il·lustra	el	contingut	d’aquesta	cistella.	En	
conjunt observem que el pressupost de referència mínim 
mensual és més elevat per a una noia de 14 anys, degut 
a la inclusió d’un aparell mòbil de prepagament i de més 
quantitat de diners de butxaca per a ús personal d’acord 
amb els arguments donats en els grups de discussió ja que 
a partir de l’adolescència es vol donar més autonomia. 

7. GDA seguit del número: codi grup de discussió adults; GDJ seguit del 
número: codi grup de discussió joves. P, seguit de número: codi participant 
dins del grup de discussió.
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En	el	cas	del	perfil	del	nen	de	10	anys	destaquem	el	fet	
que s’ha afegit pressupost per a l’organització d’una 
festa d’aniversari i, pel que fa a les activitats culturals 
(per exemple anar al cinema), hem tingut en compte 
l’acompanyament d’un adult. Malgrat aquestes diferències, 
es fa palès que les categories que requereixen de més 
pressupost en el marc del benestar en la infantesa és 
l’educació i la pertinença a associacions juvenils per 
ambdós	perfils.	

En el cas de l’educació, tot i que en el nostre país 
s’estableix	la	gratuïtat	i	obligatorietat	dels	6	fins	als	16	

anys, representa una inversió per a les famílies, ja que hem 
inclòs els materials i llibres escolars que s’han de renovar, a 
excepció d’algunes pràctiques de reciclatge que emergeixen 
en alguns contextos: 

“P3: Los libros de texto cada dos años o tres los van 
cambiando; P1: Hay colegios que son más sensibles con 
este tema y por lo tanto lo tienen más en cuenta y hacen 
más socialización de libros.” (GDA2, P1 i P3, dones, classe 
mitjana-alta, Barcelona)

També en aquesta cistella d’acord amb els arguments 
donats en els grups de discussió s’ha tingut en compte la 
participació dels infants en activitats fora de les aules i de 
la família en l’associació de pares i mares. Aquests elements 
són fonamentals per al desenvolupament de les posicions 
socials	dels	infants,	ser	‘alumne/estudiant’	en	el	marc	de	
l’escola	i	també	ser	‘amic’,	que	es	pot	complementar	amb	
les activitats extraescolars en associacions juvenils com es 
va posar de manifest en els grups de discussió: 

 “Tres días a la semana mínimo tiene que venir, pero porque 
quiero yo que desconecte un poco, se relacione aparte de 
su colegio y tenga otra forma de ver las cosas y de otros 
ámbitos, de otras personas, no solamente de su colegio.” 
(GDA6, P2, dona, classe baixa, AMB)

“Doncs per tenir noves amistats, perquè quan ets petit tens 
els	amics	del	col·le,	però	a	part	dels	del	cole,	també	has	de	
tenir més amistats. Llavors jo crec que les extraescolars 
ajuden a expandir les teves amistats i veure a gent d’altres 
coles que pensen diferent.”(GDJ3, P3, noia, mitjana-alta, 
Barcelona)

Gràfic 3. Pressupost de referència per a la cistella benestar en la 
infantesa. €/mes. Barcelona, ciutat de referència, 2014
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Font: Elaboració pròpia. 
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Amb relació a les cistelles de mobilitat, higiene, salut, 
descans i lleure representen una menor proporció del 
pressupost global. En primer lloc, pel que fa a la mobilitat 
i d’acord amb els grups de discussió, els diferents sistemes 
de transport públic de Barcelona i l’Àrea Metropolitana es 
van	considerar	suficients	per	garantir	aquesta	necessitat.	
S’observa que els descomptes aplicats en els títols de 
transport per als menors de 13 anys l’any 2014 redueixen 
el pressupost d’aquesta cistella per a les famílies amb 
infants8. Tot i això, es va apuntar que per dur a terme 
altres activitats de lleure, l’ús del cotxe privat donaria més 
llibertat a les famílies. La bicicleta també s’ha inclòs com 
a mitjà de transport i pel lleure, tot i que no pot ser encara 
generalitzable el seu ús per a totes les situacions. 

En segon lloc, l’accés a serveis públics d’atenció universal 
com és la salut i una bona relació qualitat-preu dels 
productes d’higiene personal són factors que redueixen 
el pressupost en aquestes cistelles. En tercer lloc, la 
possibilitat que ofereix el nostre clima de realitzar 
activitats a l’aire lliure disminueix també el pressupost del 
descans i lleure. 

Per acabar, cal tenir present que la inclusió dels costos de 
l’habitatge fa variar el pes relatiu de totes les cistelles, ja 
que quan l’afegim es converteix en la part principal del 
pressupost, sobretot per a les llars en règim de lloguer tal 
com	es	pot	observar	en	el	gràfic	2.	En	concret,	el	pes	de	
l’habitatge per aquesta categoria representa del 56 al 30% 
del pressupost global segons la tipologia de família i per als 
propietaris del 24 al 13%. En totes les ciutats participants 
en el projecte es constata que a mesura que augmenta 
el nombre de membres de la llar el pes de l’habitatge 

disminueix indicant la presència d’economies d’escala 
(Goedemé et al., 2015a).   

Un cop afegits els costos de l’habitatge sobre el pressupost 
de referència global podem comparar el llindar obtingut 
amb	el	llindar	de	pobresa	relativa.	En	el	gràfic	4	s’expressa	
el pressupost de referència per diferents tipologies de 
família com a percentatge del llindar de pobresa relativa 
per a l’any 2015 a l’AMB (SIMBA, 2018b). S’ha utilitzat 
l’escala	d’equivalència	modificada	de	la	Organització	de	
Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) per 
adaptar aquest llindar a les altres tipologies de llar: primer 
adult, valor 1; segon adult i infants de 14 anys o majors, 0,5 i 
infants menors de 14 anys, 0,39. Així mateix s’ha actualitzat 
l’indicador RBs per a l’any 2015 mitjançant l’índex general 
de preus al consum (IPC) de la província de Barcelona, tot 
i que hi ha molt poca variació en les quantitats estimades 
(INE, 2018). Per exemple, el pressupost obtingut sense els 
costos	de	l’habitatge	oscil·la	entre	421,6	i	1.547,7	€/mes	en	
funció de la tipologia de llar10.

8. Cal dir que en els últims anys s’ha anat ampliant la franja d’edat pels 
descomptes aplicats en els títols de transport per als infants fins als 16 anys 
des de gener del 2017 (ATM, 2016). 

9. Persona sola: 11.199,1 €/any (933,26 €/mes); Parella (escala d’equivalència 
1,5): 16.798, 65 €/any (1.399,89 €/mes); dona amb nen de 10 anys (escala 
d’equivalència 1,3): 14.558,83 €/any (1.213,24 €/mes); Parella amb nen de 10 
anys i noia de 14 anys (escala d’equivalència 2,3): 25.757,93 €/any (2.146,49 
€/mes).

10. Cal tenir present que l’índex de preus al consum es calcula sobre el 
nivell de consum mitjà, mentre que els béns i serveis dins els RBs parteixen 
de preus més baixos. En aquest cas donat que el preu de les cistelles es 
va assignar durant el 1r semestre de 2014 s’ha estimat l’índex per aquest 
període de la següent manera: IPC mitjà 1r semestre 2015 / IPC mitjà 1r 
semestre 2014: 0,998 (INE, 2018).
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Les	barres	del	gràfic	4	ens	indiquen	el	valor	dels	RBs	
expressat com a percentatge del llindar de pobresa a l’AMB 
per a cada tipologia de llar. Si aquest valor sobrepassa el 
100%,	significa	que	el	pressupost	establert	amb	els	RBs	se	
situa per sobre del llindar de pobresa relativa. Destaquem 
que per les llars en règim de lloguer a preu de mercat el 
llindar obtingut a través dels RBs se situa al límit o per 
sobre	del	llindar	de	pobresa	relativa,	la	qual	cosa	significa	
que el darrer és inadequat per assolir un nivell de vida 
acceptable. En canvi, el llindar de pobresa relativa sí 
que	seria	suficient	per	a	dur	a	terme	un	nivell	de	vida	
acceptable a les llars en règim de propietat per a totes les 
tipologies de família. Cal ser prudents en la interpretació 

d’aquesta dada perquè les cistelles de béns i serveis 
s’han construït amb preus a nivell local per a Barcelona 
com a ciutat de referència, a excepció de l’habitatge que 
correspon a àrees densament poblades de Catalunya, 
mentre que el llindar de pobresa relativa correspon a l’Àrea 
Metropolitana en el seu conjunt. 

Tenint en compte el resultat en les altres ciutats, s’apunta 
que	el	llindar	de	pobresa	relativa	fixat	en	el	60%	de	la	
mediana de la distribució de la renda no expressa el mateix 
en els diferents països europeus, alhora que l’escala 
d’equivalència	de	la	OCDE	modificada	subestima	el	pes	
relatiu dels infants dins la llar (Goedemé et al., 2015a; 

  RBs total expressat com a % del llindar de pobresa a l’AMB, 2015.

Font: Elaboració pròpia a excepció del cost de l’habitatge (Goedemé et al., 2015a). 
Els RBs han estat actualitzats per a l’any 2015 mitjançant IPC de la província de Barcelona (INE, 2018). Llindar de pobresa relativa per a l’AMB extret de l’Enquesta de condicions de 
vida (ECV) 2016 de l’INE i l’Idescat. La informació relativa a la renda fa referència a l’any 2015. 
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Gràfic 4.  Pressupost de referència per a quatre tipologies de família i segons règim de tinença expressat com a percentatge del llindar de pobresa relativa 
a l’AMB, 2015
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Oldfield	i	Bradshaw,	2011;	Storms	i	Van	den	Bosch,	2009).	
Segons l’indicador i sense comptar els costos de l’habitatge, 
un infant de 10 anys a la llar suposa un pressupost 
addicional d’un 75% respecte a l’estimat per una persona 
sola, molt similar al d’un segon adult a la llar que és del 
73%. Encara que és necessari aprofundir sobre aquesta 
qüestió, l’escala d’equivalència pels infants derivada a partir 
dels RBs és major i pràcticament igual a la d’un segon adult: 
oscil·la	al	voltant	de	0,6-0,7	sense	els	costos	de	l’habitatge	i	
entre 0,4-0,5 en llars amb règim de lloguer segons la ciutat 
de referència (Penne, Cussó, Mäkinen et al., 2016). Així, 
doncs, els RBs construïts de manera comparable ajuden a 
comprendre millor les necessitats de cada membre de la llar, 
els béns i serveis d’abast públic a nivell local i les economies 
d’escala per assolir un nivell de vida acceptable. 

3. Conclusions i prospectiva
Cal tenir present que els RBs no tenen com a missió 
prescriure el que les persones han de fer o tenir, sinó 
establir un nivell de vida per sota del qual no és possible 
desenvolupar les posicions socialment acceptades. Tampoc 
estimen el consum actual, sinó que es construeixen 
sobre	la	base	d’unes	necessitats	prèviament	definides	i	
operativitzades a partir de criteris normatius establerts a 
la nostra societat i contrastades amb grups de discussió. 
A més, l’indicador calcula el pressupost de referència 
addicional dels infants a les llars i també té en compte la 
provisió de béns i serveis públics. 

Donades aquestes característiques, l’enfocament dels RBs 
aporta una nova mirada sobre les situacions de pobresa 
perquè més enllà d’establir un llindar “monetari” per 
sota del qual no és possible mantenir un nivell de vida 

acceptable, respon a un marc de necessitats intermèdies 
essencials perquè les persones puguin desenvolupar-se. 
Per tant, ofereix un nou escenari per a l’orientació de les 
polítiques socials, així com per a l’acció social i educativa 
per combatre la pobresa.

D’altra banda, l’indicador aporta informació sobre 
l’accessibilitat de les famílies als béns i serveis d’abast 
públic i la seva repercussió en el pressupost de referència 
global en cada una de les necessitats. També, a banda de 
contextualitzar l’indicador de pobresa relativa, pot servir 
per valorar l’adequació dels salaris mínims o les rendes 
mínimes. D’una altra, es podria utilitzar com una eina de 
diagnòstic	en	col·lectius	vulnerables	i	en	l’acompanyament	
social per promoure les habilitats i competències per 
al desenvolupament de la seva vida quotidiana, com 
per exemple fomentar una alimentació saludable, 
l’organització del lleure familiar o la gestió de l’economia 
familiar i els deutes. 

Tanmateix, una de les limitacions principals d’aquest 
estudi és el fet que els RBs han estat desenvolupats 
per a unes tipologies de família concretes: adults en 
edat activa  i infants (de 10 i 14 anys) en bon estat de 
salut, ben informats i amb competències i autonomia 
suficients	per	poder	desenvolupar	la	seva	vida	quotidiana.	
Aquests supòsits fan que els resultats obtinguts no siguin 
generalitzables al conjunt de la població. Certament, tenir 
en compte altres circumstàncies és una de les línies de 
millora per poder consolidar aquest indicador en un futur 
en el nostre context. Un altre element a destacar és el 
llarg procés de construcció d’aquest indicador. Per tal que 
l’indicador tingui implicacions pràctiques en l’àmbit de les 
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polítiques socials i en la mesura de la pobresa és necessari 
construir-lo per a altres tipologies de família, així com 
també assegurar-ne la seva actualització periòdica. Per 
últim, caldria incloure altres necessitats no desenvolupades 
en aquesta recerca com la seguretat o l’aprenentatge 
permanent.
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