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INTRODUCCIÓ 
 

L’objectiu d’aquesta edició de l’informe INSOCAT – Indicadors socials a Catalunya en relació al 
context estatal i europeu és conèixer els efectes de la crisi econòmica en la vida quotidiana de 
les famílies i veure si les situacions de pobresa i desigualtat que genera són diferents entre els 

homes i les dones. És a dir, com condiciona o modifica la distribució de les tasques familiars, 
els rols home-dona, etc., per valorar fins a quin punt la situació desigual de les dones en 

aquesta crisi produeix un augment del seu risc de pobresa i exclusió social. 

L’informe aborda sis àmbits d’anàlisi: 1. Mercat laboral, 2. Distribució de les tasques 
familiars, 3. Salut, 4. Sensellarisme, 5. Protecció Social, 6. Condicions de vida i pobresa a les 
llars catalanes. 

La primera consideració és remarcar les dificultats d’obtenir determinades dades 
segregades per gènere, la qual cosa pot comportar fer invisible determinades situacions. 
Una altra dificultat la trobem en què en alguns casos no hi ha dades d'anys anteriors a la 
crisi o són dades procedents de diferents sistemes estadístics, per la qual cosa no es possible 
la seva comparació. Malgrat això, l’informe analitza diferents indicadors i aporta un seguit de 
conclusions que es resumeixen en aquesta introducció. 

Les dones són un dels col·lectius que pateix més l’impacte de la crisi econòmica. Les 

dades ens mostren un empobriment material i unes condicions de vida cada vegada 

més dures per a les dones. La crisi i la reducció de recursos econòmics en polítiques socials 
(encariment de les escoles bressol públiques, supressió dels recursos de la llei de 
dependència, disminució de la inversió social destinada a infància i família) tenen clars 
efectes en les dones. Ha suposat que activitats abans cobertes pel sistema públic 
tornin a l’àmbit privat no remunerat i recaiguin sobretot en les dones, fet que 
comporta més vulnerabilitat entre aquest col·lectiu i representa una ocasió perduda per 

a crear ocupació. 

Si ens fixem en el mercat de treball, la reforma laboral de 2012 no dóna resposta a les 
conseqüències de la crisi econòmica, ans el contrari. Tenir feina ha deixat de ser una 
assegurança per no patir situació de pobresa. De fet, l’any 2013 l’11,9% dels 
treballadors i el 12,4% de les treballadores són pobres, malgrat tenir feina. Tant homes com 
dones veuen endurides les condicions per entrar i mantenir-se al mercat de treball i, alhora, 

la transformació d’aquest mercat es defineix per una major precarietat per a tothom.  

Ara bé, les dones no han tingut les mateixes oportunitats que els homes en el 
mercat laboral i pateixen un major risc d’exclusió social. En aquest sentit, la situació 
prèvia a la crisi s’ha accentuat. Si observem el tipus de jornada laboral, les dades mostren 
desigualtats creixents: les dones accedeixen a feines de jornada parcial, cobren salaris 
inferiors i tenen una temporalitat en la contractació molt superior. 

Caldrà veure els efectes de la precarització del mercat laboral en el futur dels 

treballadors i, especialment, de les treballadores actuals, ja que el sistema de protecció 
social (pensions i atur) està basat en prestacions contributives i se sustenta en les 
cotitzacions realitzades al llarg de la història laboral. 

Una de les conseqüències de la crisi econòmica és l’increment de la taxa d’activitat 
femenina perquè moltes dones intenten entrar al mercat de treball per primera 
vegada per afrontar una situació familiar complicada degut a la pèrdua de l’ocupació d’altres 
membres de la unitat familiar, encara que després pateixen també fortament la manca 

d’ocupació. En paral·lel, les dones carreguen amb més treball domèstic per la caiguda 
dels ingressos familiars i les retallades socials, que fan que moltes tasques de la llar i 
de cura –de fills dependents i persones grans— recaiguin de nou en l’àmbit privat i siguin 
suportades fonamentalment per les dones. 

El nombre de llars sense ocupació ha augmentat de manera preocupant des de l’inici 
de la crisi. Aquesta realitat es tradueix en un clar increment de la pobresa infantil: avui, 

un de cada quatre infants és pobre. La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (FEDAIA) ha denunciat la poca inversió en polítiques d’infància i família a 
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Catalunya, que representa el 0,9% del PIB davant l’1,4% que hi dedica l’Estat i el 2,2% de 
mitjana de la UE. Cal tenir en compte, a més, que augmenten les llars monoparentals, 

de les quals el 95% són encapçalades per dones. La majoria d’elles pateixen una 
situació desfavorable al mercat laboral que les porta a situacions de pobresa davant la 
impossibilitat d’assumir el sosteniment de la unitat familiar.  

Un altre efecte de la crisi que cal tenir en compte és el deteriorament de la salut física i 
mental, especialment de les dones. Les etapes de crisi augmenten l’estrès i les situacions 
d'ansietat, mentre que s’incrementa el nombre de dones que pateixen malalties cròniques 

degut a l’empitjorament de les condicions de vida. Els homes també han d’afrontar 

noves situacions derivades de la crisi, com la incapacitat de mantenir el rol sustentador de la 
família, que comporta situacions d’estrès emocional important. Les problemàtiques 
econòmiques i laborals acaben afectant no només en el pla material, sinó també en el 
benestar psicològic i relacional de les persones: els homes i les dones en situació d’atur 
tenen un risc nou vegades superior de patir un problema de salut mental. L’augment 
dels problemes de salut en combinació amb les retallades en els serveis públics produeixen 

un efecte de saturació que dificulta doblement la garantia d’una atenció sanitària adequada. 

L’increment constant, i especialment accentuat en els darrers anys, de les desigualtats 
socials significa que sortirem de la crisi amb una societat més polaritzada entre rics i 
pobres, però també més desigual entre homes i dones. Aquesta tendència es manifesta 
en diferents indicadors socioeconòmics, entre els quals destaquen el creixement sostingut del 
risc de pobresa (del 19,3% el 2009 al 19,8% l’any 2013, última dada disponible) i l’augment 

continuat del nombre de persones sense llar des de l'inici de la crisi (la variació entre el 2008 

i el 2013 a Barcelona és del 45%). Els llocs de treball creats en els darrers trimestres són 
precaris especialment per a les dones (el 24% d’ocupades tenen treballs a temps parcial, 
davant el 8% dels homes), la bretxa salarial continua augmentant i les dones perceben una 
pensió mitjana un 38% inferior a la dels homes. La diferència en les pensions té a veure amb 
els anys cotitzats, ja que les dones acostumen a tenir una jornada laboral discontínua degut 
a les interrupcions per tenir cura dels fills/es i de les persones grans i/o malaltes. 

És interessant observar l’efecte de les transferències socials en el risc de pobresa: en 

el darrer any s’ha observat un descens de la taxa de risc de pobresa de les persones majors 
de 65 anys i un increment d’aquesta taxa en els majors de 16 anys. Les raons es troben en 
bona part en la reforma laboral i en la situació del mercat de treball, que castiga 
especialment els joves. Els pensionistes pràcticament han mantingut el seu poder adquisitiu, 
si bé cal destacar que les dones tenen pensions menors que els homes perquè han 

cotitzat menys al llarg de la vida laboral. El sistema de pensions té, doncs, un impacte 

positiu en la reducció de la taxa de risc a la pobresa de determinats segments de població, 
però caldria apostar per un sistema públic de protecció d’altres col·lectius en clar 
risc d’exclusió social, com són els menors, les dones i els joves.  

 

ALGUNES CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES 

Per a la redacció d’aquest informe s’han utilitzat dades estadístiques oficials procedents de 
diversos organismes a nivell català, espanyol i europeu. Segons informa l’Idescat, l’Enquesta 

de Condicions de Vida de 2013 incorpora novetats metodològiques que representen una 
millora en la informació recollida sobre els ingressos de les llars, ja que combina la 
informació proporcionada pels informants amb la dels registres administratius. Aquest canvi 
metodològic ha provocat, però, un trencament amb els resultats de les edicions anteriors. 

Per aquest motiu s'han realitzat noves sèries retrospectives dels principals indicadors des de 
2009, perquè resultin comparables amb les dades de 2013.  
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1. CRISI, MERCAT LABORAL I GÈNERE 

1.1. ACTIVITAT 

DEFINICIÓ | Taxa d’activitat: La població activa és el conjunt de persones que 
subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis econòmics o que estan 
disponibles i fan gestions per incorporar-se a la producció esmentada. Comprèn les persones 
de 16 anys i més en disposició de treballar, estiguin ocupades o desocupades. Serveix per 

mesurar el grau en què un país està aprofitant la seva força laboral potencial. 

Gràfic 1. Evolució de la taxa d’activitat 2008-2013. Per sexe. Mitjanes anuals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de Població Activa de l'INE. 

 

Taula 1. Taxa d’activitat per sexe i grups d’edat. 2013 

 Homes Dones Total 

16-24 anys 51 46,5 48,8 

25-54 anys 94,3 85,5 90 

55 anys i més 30 19,9 24,5 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de Població Activa de l'INE. 

 

Anàlisi 

 Tradicionalment les dones han participat menys al mercat laboral que els homes, si 

bé la diferència s’ha anat escurçant en els darrers anys (Gràfic 1). Una de les raons 
principals és que sectors productius específics de mà d’obra masculina, com són la 
construcció i la indústria, han patit una forta davallada, i l’activitat femenina –que 

ha estat sempre entre 15 i 18 punts per sota de la masculina—ha intentat 

compensar la pèrdua d’ocupació masculina. Moltes dones que no eren actives al 
mercat de treball han cercat feina per primera vegada, sovint en sectors de baix 
perfil o qualificació professional com el servei domèstic o la cura de les persones.  

 En relació als grups d’edat (Taula 1), les taxes d’activitat femenina i masculina són 

molt similars en el tram 16-24 anys però la diferència augmenta clarament en 
les franges d’edat de 25-54 anys i 55 anys i més (en aquests casos la taxa 
d’activitat femenina està 9 punts i 11 punts per sota respectivament). 

72,9 71,4 71,2 70,8 69,6 69 

55,3 55,9 56,6 57,6 57,5 57,6 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Homes

Dones
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1.2. OCUPACIÓ 

DEFINICIONS | Taxa d’ocupació: les persones ocupades són totes aquelles de 16 anys i 
més que han treballat per compte propi o d’altri o a canvi d’un sou, salari, benefici 
empresarial o guany familiar. | Sortides de l’ocupació: proporció de persones que estaven 
ocupades en un trimestre i han passat a estar aturades o inactives en el trimestre següent. 

Gràfic 2. Evolució de la taxa d’ocupació 2009-2013. Per sexe. Mitjanes anuals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE. 

 

 

Taula 2. Taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Catalunya. 2013 

 Homes Dones Total 

16-24 anys 23,5 25,1 24,3 

25-54 anys 73,8 67,6 70,8 

55 anys i més 24,6 16,5 20,2 

Total 52,6 44,7 48,5 

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE. 
 

 

Taula 3. Població ocupada segons nivell de formació assolit. Per sexe. Catalunya. 

2013. Milers de persones 

 Homes Dones Total 

Analfabets i educació primària 142,2 110,9 253,1 

Educació secundària 1a etapa 434,2 313,1 747,3 

Educació secundària 2a etapa 320,6 262,5 583,1 

Educació superior 560,9 572,9 1.133,7 

Total 1.457,9 1.259,4 2.717,3 

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.  
Darrer període: 2n. trimestre del 2014. 
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Gràfic 3. Flux de l’ocupació a l’atur 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
FONT: Departament d’Empresa i Ocupació a partir del fitxer de fluxos de l’EPA 

 

 

Gràfic 4. Flux de l’ocupació a la inactivitat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONT: Departament d’Empresa i Ocupació a partir del fitxer de fluxos de l’EPA 

 

Anàlisi 

 La taxa d’ocupació femenina sempre ha estat inferior que la masculina tot i que 
les diferències entre ambdós sexes han anat disminuint en els darrers quatre 
anys passant d’una diferència de 11,6 punts l’any 2009 a una diferència de 7,9 l’any 
2013 (Gràfic 2). Una de les raons d’aquest comportament en plena crisi s’explica, com ja 
hem comentat abans, perquè la taxa d’activitat femenina augmenta i perquè els àmbits 

productius on es crea ocupació són més propis de les dones. Això fa que en la taxa 

d’ocupació femenina no s’experimenti tant fortament la davallada en ocupació com es 
detecta entre els homes. Però si comparem des del principi de la crisi i després de quatre 
anys, es veu com la taxa esmentada ha baixat tres punts, el que vol dir que les dones 
també pateixen les conseqüències del canvis en el mercat laboral. 
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 Respecte a la relació que s’estableix entre taxa d’ocupació, edat i gènere (Taula 2), 

s’evidencia el problema que la crisi ha provocat en relació a la baixa contractació 
dels joves. Destaca una constant, ja coneguda, que és que en el gruix de persones 

en edat adulta la taxa d’ocupació femenina és significativament inferior. Aquesta 
tendència s’explica perquè les dones en edat adulta es veuen expulsades del mercat 
laboral; a aquesta realitat se li suma que les dones en edat de procrear i tenir cura dels 
fills tenen dificultats per seguir la seva carrera professional, opten per abandonar el 

treball remunerat, i quan volen reincorporar-se no poden perquè ja no són competitives 
en no haver estat possible millorar i actualitzar les seves competències i formació. 

 

 El nivell d’estudis és un factor determinant per la incorporació al món laboral 

per ambdós sexes (Taula 3), malgrat fem aquesta afirmació ens trobem que el nombre 
de dones amb estudis superiors supera el nombre d’homes, i en canvi la taxa d’ocupació 
femenina és inferior a la masculina, ja que aquestes tenen majors dificultats per a trobar 
feina tot i tenir un nivell de formació superior. El fet que l’any 2013 les dones amb 
estudis superiors ocupades superin els homes del mateix nivell formatiu, es relaciona 
amb el tipus d’ocupació que uns i altres tenen, doncs, és molt habitual que malgrat es 

tingui una elevada formació, en el moment actual s’aconsegueixen contractes per feines 
molt més inferiors a la que correspondria per la titulació acadèmica que hom té.  
 

 Des de l’inici de la crisi, hi ha hagut un increment dels fluxos des de l’ocupació a 

l’atur sobretot dels homes, i en els darrers trimestres aquesta tendència també 
s’observa en les dones, doncs com hem apuntat, l’increment de l’atur ha estat una 
constant en tots aquests anys de crisi i ha afectat a tothom (Gràfic 3). El trànsit de 
l’ocupació a la inactivitat (Gràfic 4), tradicionalment ha estat una realitat femenina, 
doncs aquesta en moltes ocasions al veure’s expulsada del mercat laboral es veu 

obligada a treballar en l’àmbit privat de la llar. Actualment amb la forta i llarga crisi que 
estem vivint ens trobem que homes i dones aturats han exhaurits les prestacions i ajuts 
d’atur, i davant la impossibilitat de trobar una feina, deixen d’apuntar-se a l’INEM, i en 
conseqüència, tot i estar aturats, no consten en les estadístiques com a tals i ens dóna 
una imatge falsejada del nivell d’atur al país. 
Cal destacar que la visualització de la corba d’aquests fluxos ens mostra les oscil·lacions 

estacionals pròpies del mercat laboral, que en èpoques d’estiu i festes nadalenques puja 
l’ocupació i després, a l’exhaurir-se els contractes temporals de temporada, augmenta 

l’atur.  

 Si ens fixem en el tipus d’ocupació, l’emprenedoria femenina ha augmentat durant la 

crisi, passant de representar un 20% del total a ser un 30'8%. Un dels motius és que les 
dones que es queden a l'atur, sobretot a partir de determinada edat, no tenen altra opció 
que establir-se per compte propi perquè el mercat de treball no les acull. Per tipus 
d’activitat, més del 80% són autònomes sense cap persona assalariada, la qual 
cosa indica que no es tracta de creació d'empreses sinó d'autoocupació1.  

  

                                                           
1
 BERBEL, S. i CORCOY, M. (2014): ‘Les dones com agents de canvi econòmic i social’. Material de treball. 
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1.3. TEMPORALITAT CONTRACTUAL 

DEFINICIÓ | Taxa de temporalitat: proporció de la població ocupada assalariada amb 

contracte temporal respecte el total de la població ocupada assalariada. 

 

Taula 4. Contractes de treball registrats segons tipologia. Evolució 2008-2013 

 Temporal Indefinit 

 Homes Dones Homes Dones 

2008 1.070.288 1.025.672 220.208 205.724 

2009 903.020 891.430 146.016 136.614 

2010 973.649 941.064 139.487 120.225 

2011 980.537 924.044 127.247 105.621 

2012 935.910 905.860 122.889 163.266 

2013 991.377 934.878 120.180 114.519 

 
Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Gabinet Tècnic. Oficines de Treball de la Generalitat. 

 

Taula 5. Taxa de temporalitat a Catalunya per sexes. Mitjanes anuals (%) 

 Homes Dones 

2008 20,0 22,7 

2009 17,3 18,8 

2010 16,5 19,6 

2011 18,4 21,8 

2012 17,3 19,5 

2013 18,5 18,5 

 
Font: Enquesta Població Activa INE 

Anàlisi 

 Després de la reforma laboral de l’any 2012, s’observa un increment dels contractes 
temporals i un descens dels contractes indefinits. La taxa de temporalitat de les 

dones ha estat tradicionalment més elevada que la dels homes, tanmateix el 
2013 pels efectes de la crisi, la taxa és la mateixa entre els dos sexes: 18,5%, la 
dels homes ha augmentat un punt respecte el 2012 i la de les dones ha disminuït un 
punt (Taules 4 i 5). 
 

 Els llocs de treball que es generen no comporten bones condicions laborals i 
aquest fenomen afecta tant homes com dones, fet que ens ha portat a un 

mercat laboral totalment precaritzat, donant-se contractes per mesos, per dies i 
inclús per hores, modalitat que entre els col·lectius vulnerables és encara més 

habitual. Aquesta reforma ha produït una total inseguretat en la contractació i una 
reducció dels salaris molt elevada per a una gran majoria de treballadors i treballadores. 
I aquesta precarització ben segur que afecta al nucli familiar, i especialment als infants, 
doncs moltes llars malgrat els dos membres adults treballin els seus ingressos arriben a 
superar escassament el llindar de la pobresa, situació que s’agreuja en el moment que 

un d’ells perd el treball, o en casos extrems que els dos es trobem sense ingressos 
perquè han exhaurits les prestacions d’atur i no tenen cap ingrés. 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/treball
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1.4. TREBALL A TEMPS PARCIAL 

DEFINICIÓ | Taxa d’ocupació a temps parcial: Proporció de la població ocupada a temps 
parcial respecte el total de la població ocupada. Es consideren mitjanes anuals. S’entén que 
un contracte és a temps parcial quan s’hagi acordat la prestació de serveis durant un nombre 
d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any inferior a la jornada de treball d’un treballador 
o d’una treballadora a temps complert comparable. No és una modalitat contractual en sentit 

estricte, sinó una característica referida a la jornada. 

 

Gràfic 5. Població ocupada segons tipus de jornada per sexe. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE. 

 

 

Taula 6. Taxa d’ocupació a temps parcial per sexes a Catalunya 2008-2013. 

Mitjanes anuals (%) 

 Homes Dones 

2008 4,2 21,8 

2009 4,6 20,6 

2010 4,8 21,7 

2011 5,7 22,7 

2012 6,3 22,8 

2013 7,9 23,8 

Font: Enquesta Població Activa INE 

 

Anàlisi 

 L’any 2013 una quarta part de les dones ocupades (el 23,4%) ho feien amb 

jornades a temps parcial davant el 8,1% dels homes (Gràfic 5). Aquesta modalitat 
contractual és una tendència creixent tant en homes com en dones, perquè les 
condicions del mercat no ofereixen altra alternativa. En aquest sentit, la taxa 
d’ocupació a temps parcial dels homes ha augmentat gairebé quatre punts des 
de l’inici de la crisi, del 4,2% l’any 2008 al 7,9% l’any 2013; i la taxa de les dones ha 
augmentat en dos punts passant del 21,8% el 2008 al 23,8% l’any 2013 (Taula 6). La 
tendència a l’alça dels contractes a temps parcial afecta tant homes com dones, 

però es manté un alt diferencial de 14 punts entre ambdós gèneres. 
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 Hi ha dues tendències a l’hora d’explicar les raons de l’increment de la jornada a temps 

parcial en les dones. D’una banda, alguns estudis indiquen que el principal motiu de les 
dones per fer jornada parcial és la conciliació de la vida familiar i laboral. D’altres 
defensen que aquestes jornades parcials vénen imposades pel mercat laboral, 
especialment en temps de crisi, i que sovint les dones es veuen obligades a acceptar 
aquest tipus de jornades per manca d’altres oportunitats. El treball a temps parcial 

comporta menys ingressos i menys possibilitats d’ascendir a càrrecs de responsabilitat, i 

té efectes negatius sobre la jubilació. Per tant, el risc de viure en situació de pobresa és 
major per a aquest grup de població. 

 Les professionals que ocupen càrrecs directius directives s'han reduït a la 
meitat: amb la crisi han passat del 6,6% de les dones ocupades a Catalunya al 3'3%. En 
els homes, en canvi, la reducció ha estat d’un punt: eren quasi un 11% sobre el total 
d'homes i ara són poc menys d'un 10%2. 

 

1.5. INGRESSOS PROCEDENTS DEL TREBALL 
 

DEFINICIONS | Bretxa salarial: La bretxa salarial entre homes i dones es defineix com la 
diferència entre la mitjana del guany salarial brut per hora dels homes i la mitjana del guany 

salarial brut per hora de les dones. | Taxa de risc de pobresa en el treball: Indicador que 

mostra la proporció de persones que van treballar almenys set mesos durant l'any de 
referència de la renda (l'any anterior a la data de l’Enquesta de Condicions de Vida) i tenen 
una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es fixa 
com el 60% de la mediana nacional dels ingressos disponibles anuals equivalents (després 
de transferències socials). 

Taula 7. Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte.  

Catalunya 2012. Euros 

 Homes Dones 

Salari brut anual   

Total 27.836,4 20.931,07 

Indefinit 29.828,25 22.040,18 

Temporal 16.959,95 14.957,87 

Guany per hora de treball   

Total 17,17 13,93 

Indefinit 17,88 14,32 

Temporal 12,45 11,43 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya a partir dades de l’INE. 

 

Taula 8. Bretxa salarial entre homes i dones 2009-2011(%) 

 2009 2010 2011 

Catalunya 18,5 16,9 19,8 

Espanya 16,7 16,2 17,8 

Zona euro (UE-17) 16,9 (p) 16,5 16,4 (p) 

Unió Europea (UE-27) 17,2 (p) 16,2 16,2 (p) 

(p) Provisional Font: Idescat i Eurostat 

                                                           
2
 BERBEL, S. i CORCOY, M. (2014): ‘Les dones com agents de canvi econòmic i social’. Material de treball. 

IV Congrés de les Dones del Baix Llobregat. 
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Taula 9. Taxa de risc de pobresa en el treball. 2013 (%) 

 Homes Dones Total 

Catalunya 11,9 12,4 12,2 

Espanya 11,0 10,0 10,6 

Zona euro (UE-17) 8,9 8,5 8,7 

Unió Europea (UE-27) 9,4 8,4 8,9 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya i Eurostat. 

 
 
 
Anàlisi 

 

 Les desigualtats en les condicions de treball que pateixen les dones respecte els 

homes es manifesten clarament quan observem els salaris bruts anuals. L’any 
2012 la diferència salarial entre homes i dones era de 32,99% de mitja anual. Els homes 
cobraven de mitja 27.863,4 euros anuals davant els 20.931,07 euros de les dones. 
Aquesta desigualtat també s’observa en el guany per hora (Taula 7), que en el cas del 

treball temporal son clarament inferiors les quanties que es fixen, essent un nou 
condicionament per les dones que percentual representen un major percentatge en 

aquest tipus de contracte. 
 

 La bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya darrerament ha augmentat, i 

l’any 2011 era de 19,8%, un percentatge dos punts superiors a la bretxa espanyola, i 
gairebé quatre punts superior a la bretxa salarial de la Unió Europea (Taula 8). De nou 
hem de destacar que sempre ha existit aquest diferencial i que la crisi ha fet augmentar 
les desigualtats socials i laborals entre gèneres, i els salaris no són una excepció.  
 

 L’any 2013 l’11,9% dels treballadors i el 12,4% de les treballadores estaven en risc de 

patir situació de pobresa (Taula 9). La reforma laboral de 2012 ha contribuït a 
precaritzar el mercat laboral amb la creació de llocs de treball temporals i a jornada 

parcial, amb salaris cada vegada més baixos. 
 

1.6. ATUR 

 
DEFINICIÓ | Persones aturades: L’Enquesta de Població Activa considera aturades aquelles 
persones de 16 anys o més que reuneixen simultàniament les condicions següents: a) estar 
sense feina, no haver tingut una ocupació per compte d'altri ni per compte propi durant la 
setmana de referència; b) estar en recerca de feina per compte aliè o haver fet gestions per 

establir-se pel seu compte durant el mes precedent; c) estar disponible per treballar, en 
condicions de començar a fer-ho en un termini de dues setmanes. 
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Gràfic 6. Evolució de la taxa d’atur a Catalunya (%). Per sexe. Evolució 2008-2014. 

Dades trimestrals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Idescat a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 

Gràfic 7. Evolució de la taxa d’atur a Catalunya (%). Per sexe i edat. Evolució 2009-

2013. Mitjanes anuals. 

Font: Idescat a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Anàlisi 

 

 Els elevats índex d’atur segueixen sent una de les principals causes de les situacions de 

pobresa i exclusió social. Tanmateix durant l’any 2013 i el tercer trimestre de 
2014 aquest indicador mostra una lleugera tendència a la millora. La taxa d’atur 
passa a Catalunya del 24,4% el primer trimestre de 2013 al 19,1% el tercer trimestre de 
2014 (Gràfic 6). Les taxes d’atur dels homes i les dones segueixen la mateixa tendència, 
però recordem que l’ocupació és de molt poca qualitat, i no podem enganyar-nos, perquè 
malgrat aquesta puja, la precarietat és cada vegada més alta.  
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 L’atur masculí supera lleugerament el femení, amb un diferencial mínim. Les 

diferències van ser més marcades els primers anys de la crisi per la tipologia de llocs de 
treball destruïts, principalment en la construcció i la indústria. A partir de 2012 la taxa 
d’atur entre homes i dones s’iguala, possiblement degut a la destrucció de llocs de 

treball del sector públic, fortament feminitzat.  
 

 Si observem dades mitjanes anuals, l’atur juvenil és el més elevat, situant-se en un 

53,9% en el cas dels homes i un 45,9% en el de les dones l’any 2013 (Gràfic 7). 
Es tracta d’una xifra rècord a Europa (exceptuant altres territoris de l’Estat espanyol). 
Sembla que es consolida la tendència d’augment de l’atur entre les persones de més de 

55 anys, que en temps de crisi són les primeres que s’expulsen del mercat laboral. 

 Segons dades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es resolen abans les 

demandes d’ocupació dels homes que de les dones, relegant aquestes a períodes 
més llargs de desocupació. Mentre disminueix el percentatge de demandes masculines 
d’ocupació pendents de resoldre (d’un 48,5% a un 46,6% entre 2012 i 2014), les 
femenines augmenten (d’un 51,5% a 53,4% pel mateix període).  

 

1.7. ATUR DE LLARGA DURADA 

 

DEFINICIÓ | Atur de llarga durada: Percentatge d’aturats que porten un any o més en 
situació d’atur en relació a la població activa total. Població total en atur de llarga durada 
(≥12 mesos d’atur; segons definició de l’OIT) com a proporció de la població activa total (15 
anys o més). 
 

Taula 10. Taxa d’atur de llarga durada a Catalunya per sexe, comparativa amb 

l’Estat espanyol i Unió Europea (%). 2013. 

2013 Homes Dones TOTAL 

Catalunya 12,6 11,6 12,2 

Estat espanyol 12,6 13,7 13,1 

Unió Europea 5,2 5,1 5,1 

Font: Idescat (a partir de dades de l'INE) i Eurostat. 

  

Gràfic 8. Taxa d’atur de llarga durada (%) a Catalunya, per sexes. Evolució 2008-

2013. Mitjanes anuals. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font: Idescat a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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Gràfic 9. Percentatge d’aturats a Catalunya, que fa més de 2 anys que cerquen 

feina, per sexes. Evolució 2008-2014 (1r i 3r trimestre) 

 

Font: Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 

 

Anàlisi 
 

 L’any 2013 la taxa d’atur de llarga durada a Catalunya és més del doble que la 

mitjana de la Unió Europea, el 12,2% davant el 5,1% (Taula 10) i ha crescut 
exponencialment des de l’inici de la crisi, en sis anys ha passat de l’1,5% al 12,2%. La 
raó explicativa d’aquesta evolució al nostre país és que la crisi ens afecta molt aviat i 
amb molt força, i no s’ha produït cap recuperació econòmica en el darrer temps, ans al 
contrari, seguim en nivells baixíssims de contractació per manca d’activitat econòmica. 

Per tant, la població que fa dos anys va perdre la feina encara no ha pogut trobar una 
nova ocupació, amb la gravetat afegida d’aquests moments que moltes d’aquestes 
persones aturades ja no reben cap tipus de prestació, i per tant, han caigut amb la més 
absoluta pobresa. Aquesta realitat afecta lleugerament més els homes que les dones 
ocupades(12,6% els homes i 11,6% les dones, amb molt poca diferència).  
 

 Les dades són igualment alarmants si observem el percentatge d’homes i dones aturades 

que fa més de dos anys que cerquen feina, que no ha deixat d’augmentar des de l’inici 
de la crisi: De les persones aturades al tercer trimestre de 2014 hi ha un 41,8% 
d’homes i un 40,4% de dones a l’atur que fa més de dos anys que cerquen 
feina, i un alt percentatge acaben essent usuàries dels serveis socials (Gràfic 9). 
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1.8. HABITATGES FAMILIARS EN RELACIÓ A L’OCUPACIÓ  

 
DEFINICIÓ | Població en llars sense ocupació: Proporció de persones de que viuen en 
llars on no hi ha cap persona ocupada. Els estudiants d'entre 18 i 24 anys que viuen en llars 
on només hi ha estudiants de la mateixa franja d'edat no s'inclouen, ni en el numerador ni 
en el denominador. 
 

 

 
Gràfic 10. Població de 0 a 17 anys en llars 

sense ocupació 
Gràfic 11. Població de 18 a 59 anys en 

llars sense ocupació per sexe  
 

 
 

Font: Idescat, (a partir de dades de l'INE) i Eurostat 
 
Font: Idescat (a partir de dades de l'INE) i Eurostat  

 

 
Anàlisi 
 
 Des de l’inici de la crisi no ha parat d’augmentar el nombre de llars sense ocupació. L’any 

2013 el 15,1% de la població entre 0 i 17 anys vivien en llars sense ocupació, 0,4 punts 
menys que el 2012 que era el 15,5% (Gràfic 10). De la mateixa manera ha augmentat la 
població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació, l’any 2013 el 13,5% dels homes i el 

13% de les dones viuen en aquesta situació davant el 9,5% i el 8,9% respectivament a 
l’any 2012 (Gràfic 11). Aquesta realitat es tradueix amb un clar increment de la 
pobresa, i de forma molt directa comporta un increment de la pobresa infantil, avui 
un de cada quatre infants és pobre. La raó, un cop més, està íntimament relacionada 

amb la gran xacra que fa anys estem patint: l’atur de llarga durada, que porta a la 
població a exhaurir les prestacions per aquest concepte, i al no existir una 
Renda garantida de mínims vitals, aquestes famílies depenen dels serveis socials, la 
beneficència i l’assistencialisme, sense una alternativa de futur que els permeti tenir un 
bri d’esperança per recuperar una vida autònoma.  
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2. EFECTES DE LA CRISI EN LA DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL 

DOMÈSTIC I FAMILIAR 

2.1. TEMPS DE DEDICACIÓ AL TREBALL DOMÈSTIC I FAMILIAR 
 
DEFINICIÓ | Treball domèstic i familiar: Fa referència a una sèrie d’activitats destinades a 

atendre la cura de la llar i la família i a cobrir la gestió i el manteniment de les 
infraestructures de la llar. La responsabilitat de bona part del treball reproductiu i de cures –
també dels membres dependents de la llar—s’atorga, encara actualment, a les dones degut a 
la cultura patriarcal. És un treball no remunerat i que no està inscrit dins de lògica mercantil. 
 

Taula 11. Participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades per sexe. 

Catalunya 2003 i 2011 

 

 2003 2011 

Activitats detallades Hh:mm 
Homes 

Hh:mm 
Dones 

Hh:mm 
Homes 

Hh:mm 
Dones 

Cures personals 11:28 11:26 11:32 11:34 

Treball remunerat 8:26 7:06 7:51 6:50 

Estudis 5:09 5:10 5:01 4:41 

Llar i família 2:14 4:37 2:35 4:14 

Treballs voluntaris i reunions 2:04 2:10 1:55 1:54 

Vida social i diversió 2:09 2:00 1:55 1:56 

Esports i activitats a l'aire lliure 2:18 1:53 2:05 1:47 

Aficions i informàtica 1:59 1:28 2:02 1:36 

Mitjans de comunicació 2:43 2:22 2:44 2:30 

Trajectes i ús del temps no especificat 1:33 1:30 1:32 1:30 

Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps INE 

 

 

Gràfic 12. Persona que organitza les tasques domèstiques i familiars (%) 

 

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 
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Anàlisi 
 

 Entre 2006 i 2011 s’observa una tendència a una major corresponsabilitat en 
l’organització de les tasques domèstiques i familiars, però en un 52% dels casos la 
persona que organitza principalment aquestes tasques és la dona.  
 

 La distribució desigual de les tasques de la llar i la major responsabilització de 
les dones són fenòmens molt interioritzats en la nostra societat. Donada l’adscripció de 

les dones a l’àmbit domèstic, per tal d’aconseguir la igualtat i un repartiment real dels 

treballs i les responsabilitats caldrà canviar les estructures socials i econòmiques 
actuals així com l’imaginari col·lectiu que sustenta aquestes pràctiques. 

 
 Les successives retallades en polítiques socials i el deteriorament de l’Estat de benestar 

traslladen a l’àmbit privat tasques de cura abans cobertes pel sistema públic de 
protecció. La reducció de les ajudes en menjadors escolars, l’augment del preu de les 

escoles bressol públiques o l’incompliment de la Llei de dependència impliquen, en molts 
casos, un increment de la presència de les dones a la llar. Paral·lelament, la 
precarització i vulnerabilitat laboral de les dones es veu agreujada per les reformes de 
flexibilització del mercat de treball. La doble jornada (laboral i domèstica) i la 
sobrecàrrega s’agreuja especialment en les famílies monoparentals, un 94% de les 
quals estan encapçalades per dones.   

 

 Hi ha diferències significatives entre homes i dones pel que fa al temps dedicat al 
treball, els estudis, la llar i la família. Les tasques de la llar i de cura a la família 
ocupen major temps a les dones (4h 14min/dia) que als homes (2h 35min), mentre que 
les dones dediquen menys temps al treball remunerat (6h 50min/dia,  respecte 7h 51min 
dels homes). 

 
 

2.2. CURA DE FILLS I FILLES / PERMISOS DE MATERNITAT I PATERNITAT 

 

DEFINICIONS | Permís de maternitat: Període de descans laboral que té qualsevol 

treballadora, independentment del règim al qual estigui acollida, en el cas de part, adopció o 

acolliment, sense perdre els seus drets salarials ni laborals. La durada és de 16 setmanes 

ininterrompudes, les 6 primeres d’obligat compliment per la dones. En el cas que la mare i el 

pare treballin, la dona pot cedir les darreres 10 setmanes del permís de maternitat al pare. 

La possibilitat de compartir el permís és voluntària i el dret és de la mare. | Permís de 

paternitat: L’any 2007 es va aprovar el permís de paternitat, que garanteix el dret a un 

subsidi durant els dies de suspensió del contracte de treball amb motiu del naixement i 

l’adopció d’un fill o d’un acolliment. Té una durada de 15 dies. | Excedència per cura: Quan 

finalitzen els permisos de maternitat i paternitat, els treballadors/es poden acollir-se a les 

excedències per tenir cura de familiars dependents. Al no ser remunerades, se’n fa un ús 

limitat. 
 

 

 

 
 

 
 

Gràfic 13. Homes i dones acollits al 

permís de maternitat. Catalunya 2011-

Gràfic 14. Homes acollits al permís de 
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2013 paternitat a Catalunya. 2011-2013 

Font: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

Font: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

 

Gràfic 15. Excedències per cura familiar 2011-203 

 

 

 

 

 

 

Font: Instituto Nacional de la Seguridad Social Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

 

Anàlisi 

 

 El percentatge d’homes acollits al permís de maternitat és anecdòtic. L’any 2013 

menys del 2% de parelles van optar per aquesta opció (Gràfic 14). També s’observa una 
disminució d’homes que demanen permís de paternitat entre 2011 i 2013, potser per un 
temor al risc de perdre l’ocupació i també per la disminució dels naixements registrats, 
que entre 2011 al 2013 baixen de 80.861 a 71.493 (Gràfic 15). Aquesta dada també està 
molt relacionada amb la crisi i la manca de recursos de les famílies que provoca 

un canvi en el comportament reproductiu de les parelles. Per tant, és lògic que 
aquesta davallada demogràfica comporti una disminució de la demanda dels permisos.  
 

 En relació a les excedències per cura de familiars s’observa clarament que 

aquesta responsabilitat continua essent assumida per les dones, malgrat un 
petit canvi de tendència en els permisos demanats darrerament. Les excedències 
entre les dones disminueixen clarament entre el 2011 i el 2013 i l’any 2013 se’n van 

registrar gairebé 500 menys que el 2011 (Gràfic 16). Probablement la situació de crisi fa 
que menys dones puguin agafar excedències laborals per cuidar familiars, tenint en 
compte que aquestes no són remunerades i tampoc cal oblidar els efectes de la davallada 
demogràfica que hem comentat anteriorment. 
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2.3. SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA 

 

 

DEFINICIÓ | Dependència: La dependència és la necessitat d’ajuda que té una persona per 
realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l’edat, la malaltia i/o 

discapacitat, lligada a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o 
sensorial. 
 

Gràfic 16. Perfil de les persones sol·licitants de grau i nivell de dependència per 

sexe 

 

Font: Informe de seguiment del desplegament de la Llei 39/2006. 30 de juny de 2014 

 

Gràfic 17. Evolució anual de les sol·licituds inicials de valoració del grau de 

dependència (PIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Informe de seguiment del desplegament de la Llei 39/2006. 30 de juny de 2014 

 
 

Anàlisi 

 

Dones 
308.209 

63% 

Homes 
178.219 

37% 
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 La Llei de la dependència de 2006 reconeixia socialment i laboralment la tasca de 

cura de les persones dependents, que majoritàriament feien les dones en l’àmbit 
privat de les llars (ja sigui gratuïtament o a través de l’economia submergida). No 
obstant, l’any 2012, en una reformulació de la Llei es va limitar el dret 

d’atenció i es van reduir les despeses que se’n derivaven. Així, es va deixar 
d’abonar la cotització a la seguretat social de les persones cuidadores. 

 Les dones, especialment les majors de 80 anys, representen la majoria de les 

persones ateses per la Llei de la dependència, un 63% del total (Gràfic 17). Amb la 
reducció pressupostària es constata que el col·lectiu femení és el més afectat en 
una doble vessant: com a persona que precisa atenció i com a cuidadora. Les 
retallades porten a reduir els drets de les persones que no pateixen gran 
dependència, la qual cosa implica que la cura d’aquestes persones passa a càrrec, 

majoritàriament, de les filles.  

 La Llei preveu diferents serveis i prestacions. Ara bé, la prestació més utilitzada 

amb diferència és la prestació econòmica de suport als familiars cuidadors i 
a altres persones cuidadores no professionals (98.095 davant la resta que 
sumades suposen 92.649). 

 Segons dades de la “Encuesta del apoyo informal a los mayores (2004)” el perfil de 

persona que desenvolupa les tasques de cura a persones dependents són les 

dones (83%) respecte el 17% d’homes. El fet de ser cuidador no professional pot 
suposar haver de deixar la feina amb contracte laboral o reduir la jornada que es 
realitzava, davant la impossibilitat de trobar un altre alternativa per a la cura dels 
membres de la família. Aquesta decisió, a la llarga, pot tenir efectes no desitjats 
sobre les persones cuidadores (estrès, cansament, problemes de salut mental i inclús 
maltractaments a les persones grans per part d’aquestes persones cuidadores). 

 Ja hem vist com segons l’Enquesta d’Usos del Temps, en el moment de crisi 
econòmica on en molts casos és l’home cap de família, que perd el lloc de 

treball, semblaria que hi ha una major implicació en la cura de la família i 
tasques domèstiques, però encara no està del tot clar si representa un canvi real i 
generalitzat en la distribució de les tasques, i en canvi, sí que sembla clar que les 
dones malgrat s’incorporin al mercat laboral, continuen mantenint la responsabilitat 
principal a la llar i la cura de les persones. 
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3. EFECTES DE LA CRISI EN LA SALUT 

 

3.1. PERCEPCIÓ DE L’ESTAT DE SALUT 

 
DEFINICIÓ | Percepció de l’estat de salut: Percepció pròpia de la població sobre el seu 

estat de salut. L’autopercepció positiva és la considerada excel·lent, molt bona o bona. 
 

Gràfic 18. Autopercepció de l’estat de salut general, per sexe (%). Catalunya 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut. 
 

 

Gràfic 19. Autopercepció positiva per sexe i edat (%). Catalunya 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2013. Departament de Salut. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

22 

 

Document base extens per a elaboració d’INSOCAT núm. 5 | 

Monogràfic CRISI, GÈNERE I POBRESA 
 

 

 

Gràfic 20. Autopercepció positiva per sexe, classe social i nivell d’estudis (%). 

Catalunya 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2013. Departament de Salut. 

 

 
Anàlisi 
 

 Una gran majoria de la població, vuit de cada deu persones, fa una valoració 

positiva del seu estat de salut. Quan ens fixem en l’evolució d’aquesta percepció 
segons l’edat aquesta va baixant de qualitat conforme augmenta aquesta (Gràfics 18 
i 19). 

 En relació al gènere, l’autopercepció positiva és lleugerament més baixa entre 

les dones en tots els grups d’edat (Gràfic 19). Degut a la sobrecàrrega de 
responsabilitats, agreujada pels efectes de la crisi, les dones pateixen sovint 
malestars i simptomatologies físiques associades a l'ansietat i l’estrès. Tot i 

no quedar registrades com a malalties cròniques ni puntuals (dolors d'esquena, 
dolors estomacals, mals de cap, contractures musculars...), generen una 
autopercepció de salut baixa i un estat de salut dolent. La diferència entre homes i 
dones creix amb l’edat, a mesura que els rols de gènere es consoliden (Gràfic 19). 
 
 

 Passa el mateix amb les persones de classes socials desfavorides i de nivells 
d’estudis baixos (Gràfic 20). El percentatge de persones amb una percepció positiva 
de la seva salut és més baix en el grup de classe social baixa, un 77% enfront el 

80'7% del grup de classe alta, i força més baix en el grup amb menys nivell 
d'estudis, un 59% del grup d'estudis primaris enfront un 91,2% del grup de nivell 
d'estudis universitaris. És a dir, en general pel que fa la percepció positiva de la salut 
és més baixa entre les dones que entre els homes, i això s'accentua amb les 

diferències socials i d'estudis. 
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3.2. TRASTORNS CRÒNICS 

 
DEFINICIÓ | Persones amb trastorns crònics: Persones que pateixen algun problema de 
salut o malaltia crònica de qualsevol tipus. 
 

Gràfic 21. Població que pateix algun problema de salut o malaltia crònica (%). 

Catalunya 2010-2013 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2013. Departament de Salut. 

 

Gràfic 22. Població que pateix algun problema de salut o malaltia crònica per grup 

d’edat i sexe (percentatges). Catalunya 2013. 

 

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2013. Departament de Salut. 
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Gràfic 23. Població que pateix algun problema de salut o malaltia crònica per classe 

social i nivell d’estudis(percentatges). Catalunya 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2013. Departament de Salut. 

 
 
 
Anàlisi 
 

 Un terç de la població pateix algun tipus de trastorn crònic i el percentatge augmenta 

a mesura que avancem l’edat. Si ens fixem en els totals, un 41,7% de les dones 
pateix algun trastorn crònic envers un 35,4% dels homes, passa el mateix en 

tots els grups d’edat (Gràfics 21 i 22). Cal valorar que l’esperança de vida de les 
dones és més alta, i en conseqüència a edats avançades hi ha un predomini femení, 
la qual cosa ens porta a que el percentatge de malalties cròniques entre les dones 
sigui superior.  
 

 Si ens fixem en els percentatges en funció de la classe social o el nivell d’estudis, 

veiem que els percentatges més alts es donen en els grups de classe social 
més baixa i en els que tenen menys estudis (Gràfic 23) El fet de tenir 
condicions de vida més precàries podia propiciar el no poder tractar 
aquestes malalties o tenir més facilitat en desenvolupar-les. És evident que 
les condicions de vida, d’ocupació, d’alimentació, de la pròpia cura i prevenció són 
deficitàries entre alguns grups de població, que avui amb la crisi han augmentat 
encara més, generant unes diferències territorials en una mateixa ciutat o entre 

poblacions. Per exemple a Barcelona, hi ha un diferencial de quatre punts en 
l’esperança de vida dels seus habitants segons uns barris i altres.  
 

 Les dades entre 2010 i 2013 anys de plena crisi ens ho mostren amb un augment del 

percentatge de població que pateix alguna malaltia o problema de salut crònica, tant 
en homes com en dones, la qual cosa ens permet afirmar que existeix clarament una 
relació entre els dèficits que pateix la persona i el nivell de salut i per tant, les 

mancances d’una vida amb les condicions adequades ha generat aquest canvi de 
tendència. 
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3.3. SALUT MENTAL  

 
DEFINICIÓ | Salut mental: L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera la salut 
mental com un “estat complet de benestar físic, mental i social, no només l’absència 
d’afeccions o malalties”. 
 

 

Gràfic 24. Població de 15 anys i més amb risc de patir algun trastorn mental, per 

grup d’edat i sexe. Catalunya, 2013 

 

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2013. Departament de Salut. 

 

 

Gràfic 25. Població de 15 anys i més amb risc de patir algun trastorn mental per 

classe social i sexe, i per nivell d’estudis (percentatges). Catalunya 2013 

 

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2013. Departament de Salut. 
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Gràfic 26. Població que pateix o ha patit depressió i/o ansietat segons situació 

laboral (%). Catalunya 2006 i 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2006 i 2011-2012. Departament de Salut. 

 
 
Anàlisi 
 

 L’any 2013 la probabilitat de patir un trastorn mental era del 12,4% en la població de 

15 i més anys, essent superior en les dones, amb un 15,1% que en els homes, amb 
un 9,6% (Gràfic 24). Aquest comportament diferenciat ve donat pel fet que les dones 

segueixen conservant el paper de responsabilitzar-se de les tasques de la llar i 
familiars, a més de ser actives al mercat laboral, la qual cosa augmenta la seva 
càrrega de treball i de responsabilitats, i per tant, tenen més possibilitats de 
desenvolupar estrès o ansietat.  
 

 És una constant coneguda la relació entre la classe social i el nivell d’estudis amb 

l’estat de salut de les persones. Les dades ens mostren que en les classes socials 
més desafavorides i en els grups de població amb menys nivell d’estudis existeix 
una tendència més alta de risc a patir algun trastorn mental (Gràfic 25). 

 Els aturats pateixen depressió o ansietat en major mesura que la població 

ocupada (Gràfic 26), la qual cosa mostra que les dificultats econòmiques i laborals 
afecten el benestar psicològic i la salut mental de les persones.  

 La manca de recursos i suport per a les persones diagnosticades amb trastorn mental 

comporta un sobreesforç per part de la família, que recau majoritàriament en 
les dones que assumeixen el rol de cuidadores. S’estima que més del 80% dels 
pacients mentals crònics conviuen amb la seva família d’origen i aproximadament un 

15% dels cuidadors presenten problemes físics vinculats al fet de tenir cura, així com 
una morbiditat psiquiàtrica que gairebé duplica la de la resta de la població3. 
 
 

 

                                                           
3
 MONTERO, I.; APARICIO D.; GÓMEZ-BENEYTO M., et al. (2004): Género y salud mental en un mundo 

cambiante. Gac Sanit. 18 (Supl 1). 
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4. EFECTES DE LA CRISI EN LES PERSONES SENSE LLAR 

 

4.1. PERSONES QUE VIUEN AL CARRER 

 
DEFINICIÓ | Persona sense llar: Aquella persona que no pot accedir o conservar un 
allotjament adequat, adaptat a la seva situació personal, permanent i que proporcioni un 

marc estable de convivència, ja sigui per manca de recursos econòmics, ja sigui per tenir 
dificultats personals o socials per portar una vida autònoma4. 
 
 

Taula 12. Evolució del nombre de persones sense llar a Barcelona 2008-
2011-2013 

 

 
2008 2011 2013 

Variació 
08-13 (%) 

 Recompte 
11/3/08 

Estimació 
SIS 

Recompte 
8/9/11 

Estimació 
SIS 

Estimació 
SIS  

Recompte de carrer, 
detecció SIS 658 562 838 726 870 54,80% 

Assentaments (segons 
informes SIS) 265 265 695 695 595 124,50% 

Persones allotjades en 
recursos residencials 
de la XAPSLL 1190 1190 1258 1258 1468 23,40% 

Total persones sense 
llar 2113 2017 2791 2679 2933 45,40% 

Font: Recomptes realitzats per la XAPSLL. Registres i informes del SIS 
 
 

Taula 13. Sexe persones allotjades en recursos XAPSLL 

 Març de 
2009 

Març de 
2010 

Març de 
2011 

Novembre 
de 2011 

Març de 
2012 

Març de 
2013 

Homes % 64,9 65,2 65,7 67,7 61,6 62,7 

Dones % 23,8 23,3 22,6 21,8 28,9 25,9 

Menors % 11,3 11,5 11,7 10,6 9,5 11,4 

Nº persones 1141 1141 1229 1222 1560 1451 

Font: Recomptes realitzats per la XAPSLL 

 

Taula 14. Edat de les persones que dormen al carrer 2011-2013 

 Març del 2011 Marc del 2013 

 Homes Dones Total Homes Dones Total 

<16 anys 0,2 0 0,1 0 0 0 

16-29 11,6 20,5 12,5 7,5 18,4 8,6 

30-44 47,4 42,5 46,8 47,4 43,7 47 

45-64 37,4 30,1 36,6 40,9 29,9 39,7 

>64 3,6 6,8 4 4,3 8 4,6 

<16 anys 0,2 0 0,1 0 0 0 

Font: Servei d’Inserció Social. Ajuntament de Barcelona 

 

                                                           
4
 AVRAMOV, D. (1995): ¿L’Unión Européenne loge-t-elle ses pauvres?, Bruxelles: FEANTSA 
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Taula 15. Problemàtica principal persones que dormen al carrer 2011-2013 

 Març de 2011 Març de 2013 

 Nº % Nº % 

Sòcio-econòmic 118 16,6 196 22,53 

Sòcio-laboral 252 35,44 292 33,56 

Alcoholisme 199 27,99 215  24,71 

Toxicomania 49 6,89 62  7,13 

Alcoholisme+Toxicomania 5 0,7 7  0,8 

Patologia dual 3 0,42 7  0,8 

Salut mental 57 8,02 59  6,78 

Estil de vida alternatiu 28 3,94 32 3,68 

Total 711 100 870 100 

Font: Servei d’Inserció Social. Ajuntament de Barcelona 

 
 
Anàlisi 
 

 Entre el 2008 i el 2013 hi ha hagut un augment del nombre de persones 

sense llar a Barcelona (Taula 12), aquesta tendència és similar a la d’altres països 

europeus. Cal tenir en compte que al 2008 tot just començava la crisi econòmica i al 
2013 ja estem en plena recessió, fet que pot incidir en l’augment del nombre de 
persones sense llar. 
 

 S’intueix un augment del nombre de dones sense llar però aquest és un 

fenomen poc visible i hi ha poques dades que permetin analitzar-ho. Si observem 
l’evolució en funció del sexe de les persones veiem que el percentatge d’homes baixa 
dos punts i en canvi el percentatge de dones augmenta dos punts, tot i que el 

percentatge d’homes sempre és més alt que el de dones (Taula 13). Segons dades 
d’Arrels, el 90% de les persones que dormen al carrer són homes. El percentatge de 
menors es manté. 
 

 Respecte a l’edat veiem, en dades del 2011 i el 2013, que els intervals amb més 

percentatge de persones al carrer són de 30 a 44 i de 45 a 64 anys (Taula 

14). Segons dades d’Arrels, les persones que dormen al carrer tenen una esperança 
de vida 20 anys inferior a la mitjana de la població. 
 

 Les problemàtiques sòcio-laborals, sòcio-econòmiques i l'alcoholisme són les 

principals causes de les persones que es troben sense llar. Del 2011 al 2013 el 
nombre de persones amb aquestes problemàtiques augmenta essent més significatiu 
l’augment de la sòcio-econòmica (Taula 15). 
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5. PROTECCIÓ SOCIAL 

5.1. DESPESA PÚBLICA EN PROTECCIÓ SOCIAL 

 
 
DEFINICIÓ | Protecció social: El Sistema Europeu d’Estadístiques de Protecció Social 
defineix protecció social com totes les activitats d’organismes destinades a alleujar les 

càrregues que representen per a les llars i els individus una sèrie determinada de riscos o 

necessitats sempre que ni hi hagi un acord simultani, ni recíproc ni individual. 
 

Gràfic 27. Despeses de protecció social 2007-2011. Despeses corrents. Proporció 

sobre el PIB en % 

 
Font: Eurostat i Idescat 

 

 

Taula 16. Proporció del PIB destinat a polítiques d’infància i família. 2011 

 Família/fills 

Catalunya 0,9% 

Espanya 1,4% 

UE (27 països) 2,2% 

Font: Pressupostos Generalitat 2011 

 
 
Anàlisi 
 

 La despesa pública en protecció social és un dels instruments més importants de 

l’Estat de Benestar per lluitar contra les desigualtats socials. Aquesta despesa a 

Catalunya en els darrers anys és significativament inferior al pes de la 
mateixa als països de la UE-27 amb un diferencial de 7 punts, i també està 
per sota la mitjana d’Espanya (Gràfic 27). L’any 2011 la despesa en protecció 

social a Catalunya representa un 22,1% del PIB de l'economia catalana, un 
percentatge inferior al 2010. De fet és a partir de 2010 quan es comencen a veure 
les retallades dels governs català i espanyol. 
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 Una mostra d’aquesta manca d’inversió a Catalunya, és el percentatge del nostre PIB 

que es destina a polítiques d’infància i família, que representa un 0,9% lluny de 
1,4% que hi dedica l’Estat espanyol, i 2,2% de la mitjana dels països de la UE (Taula 
16). 

 

 

5.2. PRESTACIONS SOCIALS: PENSIONS NO CONTRIBUTIVES, 

CONTRIBUTIVES, I RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

 

DEFINICIONS | Pensions contributives: Pensions de la Seguretat Social condicionades al 
compliment d'uns requisits determinats de cotització. Es classifiquen per tipus i pel règim 
d’afiliació. Els tipus de pensions contributives són: de jubilació, d’invalidesa i de 
supervivència (viduïtat, orfandat, a favor de familiars). | Pensions no contributives de la 

Seguretat Social: Prestacions econòmiques adreçades a les persones que no disposen de 
prou recursos econòmics i no poden acollir-se a cap cobertura contributiva per no haver 
cotitzat a la Seguretat Social. Hi ha dues modalitats: la de jubilació i la d'invalidesa. 
Asseguren a tots els ciutadans (sempre i quan compleixen uns requisits) en edat de jubilació 
o majors d’edat amb una invalidesa declarada una prestació encaminada a cobrir les 
necessitats bàsiques de subsistència. | Renda Mínima d’inserció: El maig de 1997 la 

Generalitat de Catalunya va crear el Programa interdepartamental de la Renda Mínima 

d'Inserció (RMI) amb la finalitat de prestar el suport adequat a totes les persones en situació 
de vulnerabilitat que no poguessin cobrir les seves necessitats bàsiques per viure dignament, 
i aconseguir alhora un procés per a la seva inserció social i laboral. Entre les actuacions 
previstes dins els plans individuals d'inserció i reinserció hi ha la prestació econòmica 
periòdica que es considera en aquest apartat. 
 

 
Gràfic 28. Nombre de pensions no contributives per sexe 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Dades Imserso 2013. Informe CCOO 8 de març 2014 
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Taula 17. Import mitjà de les pensions contributives de la seguretat social per sexe 

i segons classe de pensió. Euros. 

 Incapacitat permanent Viduïtat Jubilació 

 Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

2008 1.007,15 699,19 417,77 564,13 1.061,18 583,55 

2009 1.029,55 725,37 428,04 581,12 1.097,94 604,61 

2010 1.037,82 741,85 432,77 588,23 1.123,72 617,14 

2011 1.059,36 770,69 443,17 603,79 1.161,59 640,53 

2012 1.077,24 798,26 452,21 619,44 1.199,89 667,98 

Font: Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

 

Taula 18. Nombre de pensions contributives segons sexe de la persona beneficiària 

i segons classe de pensió  

 Incapacitat permanent Viduïtat Jubilació 

 Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

2010 92.918 74.111 30.577 356.303 558.158 416.446 

2011 94.493 74.297 31.315 358.303 568.227 426.569 

2012 94.707 73.555 32.031 359.627 579.951 437.934 

Font: Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

 

 

Taula 19. Beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per sexe.  

Catalunya 2011-2013.  

 Total Homes Dones 

2011 24.765 43% 57% 

2012 23.123 44% 56% 

2013 24.988 44% 56% 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

 

 

 

Taula 20. Beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per sexe.  

Barcelona ciutat 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Beneficiaris        6.651 7.675 5.851 5.230 5.184 

Homes   2.116 
(31,8%) 

2.530 
(32,9%) 

1.953 
(33,4%) 

1.833 
(35,1%) 

1.810 
(34,9%) 

Dones 4.535 
(68,2%) 

5.145 
(67,1%) 

3.898 
(66,6%) 

3.397 
(64,9%) 

3.374 
(65,1%) 

Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Departament de Recerca i Coneixement. 
Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Ajuntament de Barcelona 
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Anàlisi 
 

 El nostre sistema de protecció social es fonamenta en les pensions o prestacions 
contributives (pensions i atur) que depenen de les cotitzacions realitzades. Entre els 
beneficiaris destaquen les dones per ser perceptores d’unes prestacions de menor 
quantia, perquè han cotitzat menys (han treballat menys anys, amb jornades 
reduïdes i salaris inferiors). La pensió mitjana de les dones espanyoles és de 659 
euros al mes, un 38% menys dels 1.067 euros que perceben els homes com a 

mitjana. 

 

 Entre els diferents beneficiaris de les pensions no contributives hi ha una 

majoria de dones (Gràfic 28). I en el conjunt d’aquestes, les pensions de jubilació i 
de jubilació derivada per invalidesa, el nombre de dones és clarament superior. Les 
xifres mostren la precarietat de les dones que viuen amb pensions no 
contributives que son força baixes, que estan exposades a un greu risc de 
trobar-se en la pobresa, ja que es donen unes quanties molt baixes en algunes 
pensions no contributives, la mínima és 91,48 euros al mes i la màxima de 365,90 

euros al mes. 
 

 La pensió mitjana ha anat creixent molt poc anualment, en especial aquests darrers 

anys de la crisi s’ha congelat la seva quantia o ha pujat de forma insignificant. Si 

analitzem les quanties de les pensions, s’observen clares diferències per raó de 
gènere (Taula 18). Es constata que l’import mitjà de les pensions contributives 
en incapacitat, viudetat i en jubilació de les dones és inferior als dels homes, 

perquè com ja hem dit, aquestes han cotitzat menys a la Seguretat Social. 
Les condicions del mercat laboral s’han caracteritzat històricament per la desigualtat 
entre homes i dones, juntament amb la discriminació salarial i dificultats de les 

dones per a seguir una bona carrera professional. També cal tenir en compte, que 

en alguns casos, la necessitat de conciliar la vida familiar i laboral, o tenir cura de les 
persones dependents, les dones s’han vist, en més d’una ocasió, obligades a 
abandonar el mercat laboral o a reduir la jornada laboral, i per tant, han cotitzat 
menys temps i amb menys quantia al llarg de la seva vida laboral, i en el moment de 
la seva jubilació es reflecteix en una menor pensió. 

 

 En aquest apartat resulta pertinent recuperar una reflexió de la Federació 

d’associacions de gent gran de Catalunya (FATEC) que parla de les tres pobreses de 
les persones grans: la pobresa estructural que afecta bàsicament a les vídues, 
amb pensions no contributives que són de quantia mínima; la pobresa 
sobrevinguda dels jubilats i pensionistes d’avui, que degut a la situació de la 
crisi actual es veuen obligats a ajudar a fills i nets amb les seves pensions, estalvis i 
habitatge propi; i en tercer lloc, la pobresa dels propers anys, especialment per 
les futures treballadores jubilades que amb la davallada dels salaris i la 

precarització contractual, a causa de les darreres reformes laborals, les quanties de 
les seves pensions experimentaran encara una major davallada de la que fins ara 
s’ha patit, essent molt inferiors a les dels homes, i per tant, es preveu que dintre 
d’uns anys les pensions d’un grup important de persones, especialment dones, seran 
del tot insuficients per a una vida digna. 
 

 L’anàlisi de les dades ens porta a témer que la jubilació en un futur implicarà que 
un percentatge important de les persones grans tindran una elevada 

probabilitat de patir pobresa, sobretot les dones (veure capítol 6 d’aquest 
informe). Amb tot, cal tenir en compte que en els moments actuals hi ha un gran 
nombre d’aturats sense cap ingrés, que ha fet que la pobresa hagi tingut un major 
impacte entre la gent aturada i jove que entre els jubilats, que en ocasions els seus 
ingressos han representat l’únic recurs en les famílies.  
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 Si ens fixem amb la Renda Mínima d’Inserció, que juga la funció de renda garantida 
per les persones amb una situació de pobresa, l’any 2013 hi ha gairebé 25.000 

persones beneficiàries de la RMI, de les quals el 56% són dones (Taula 19). Si 
observem la despesa dedicada a la RMI, l’any 2014 està al voltant dels 173 milions 
d’euros, recuperant l’import de l’any 2011, recordem que els anys 2012 i 2013 el 
pressupost destinat a aquesta partida va disminuir notablement per un canvi de 
normativa i reducció de la partida pressupostària. En relació a la Renda Mínima 
d’Inserció a Barcelona, s’observa com a partir de l’any 2012 hi ha un descens 

important del nombre de persones beneficiàries. El nombre d’expedients en actiu cau 

a partir de l’any 2011, per raons que acabem de comentar. La major part de 
persones beneficiàries d’aquesta prestació continuen amb la mateixa tendència que 
anys anteriors i que la resta del país, són dones, arribant a l’any 2013 a representar 
el 65% del total de beneficiaris (Taula 20). 

 

 

5.3. IMPACTE DE LES TRANSFERÈNCIES SOCIALS (POLÍTIQUES SOCIALS) 

A LA TAXA DE RISC A LA POBRESA  

 

DEFINICIÓ | Població en risc de pobresa després de transferències socials: Inclou 
aquelles persones la renda disponible de les quals es troba sota el llindar de risc de pobresa. 

En el cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos 
disponibles anuals equivalents de la població catalana (després de transferències socials). 
 
 

Taula 21. Taxa de risc de pobresa. Abans i després de transferències socials. 

Catalunya 2013 (%) 

 % 

Abans de totes les transferències socials 40,2 

Després de pensions, abans d'altres transferències 24,1 

Després de transferències socials 19,8 

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida 

 
 

Anàlisi 
 

 És clau entendre quin efecte tenen les transferències públiques sobre les situacions de 

pobresa que viu la població i quines d’elles tenen un major impacte. Tal i com es 
comprova en l’indicador de la taxa de risc a la pobresa abans i després de transferències, 
l’efecte d’aquestes és molt important. L’any 2013, la taxa de risc a la pobresa abans 
de qualsevol tipus de transferència social era del 40,2% i va passar al 24,1% 
després de la transferència de pensions, i al 19,8% comptabilitzant totes les 

transferències socials (Taula 21). Aquest impacte està justificat principalment per la 
potencialitat del nostre sistema de pensions. Si ens fixem amb la variable gènere, l’any 
2012 la taxa de risc a la pobresa de les dones era de 46,7% i la dels homes del 42,9%, 

després de les transferències socials la taxa de risc a la pobresa va disminuir a gairebé la 
meitat en els dos casos i va passar al 19,5% en els homes i en el 20,6% en les dones. 
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5.4. SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 

 
DEFINICIÓ | Serveis Socials: El sistema de serveis socials està integrat pel conjunt de 
recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada 
destinats a assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la 
vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats 

socials (Llei Catalana de Serveis Socials). 
 

Gràfic 29. Valoració sobre l’evolució de les demandes de serveis socials  

en l’últim any 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: OTSLP i SSE (CGTS, 2013) 
 

 

Gràfic 30. Principal problemàtica per la qual han sol·licitat més prestacions  

en el darrer any (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: OTSLP i SSE (CGTS, 2013) 
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Taula 22. Persones de 65 anys i més ateses als Serveis Socials  
de l’Ajuntament de Barcelona 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre 24.804 25.027 27.697 30.969 28.235 

% sobre total usuaris atesos 44,9 45,0 43,1 44,0 39,8  

Font: Departament de Recerca i Coneixement. Ajuntament de Barcelona. 

 
 

Taula 23. Dones ateses als Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre 35.649 36.586 41.685 45.536 45.314 

% sobre total usuaris atesos 66,6 65,8 65,9 64,5 63,9 

Font: Departament de Recerca i Coneixement. Ajuntament de Barcelona. 

 
 

Taula 24. Menors (0 – 14 anys) 1 atesos als Serveis Socials  

de l’Ajuntament de Barcelona 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre 2.484 2.082 2.322 3.036 3.800 

% sobre total usuaris atesos 4,5 3,7 3,6 4,3 5,3 

Font: Departament de Recerca i Coneixement. Ajuntament de Barcelona. (1) Atenció individual i familiar 
als centres de serveis socials 

 

 
Anàlisi 
 

 Segons l’enquesta feta pel Consejo General del Trabajo Social, les problemàtiques 

que més visites als serveis socials generen a Catalunya són la dependència 
per part de gent gran, i la pobresa (a 2012, un 39% i un 38% respectivament). 
El motiu per adreçar-se als serveis socials és majoritàriament demanar “tot tipus 

d’ajuts” o ajuts específicament econòmics. Més de la meitat dels treballadors socials 
dels serves socials consideren que la demanda ha augmentat molt durant l’últim any 
(un 21%) i creu que la tendència no ha canviat i continua creixent (Gràfics 29 i 30). 
 

 Segons dades dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, des de 2009 fins el 

2013 el percentatge de les persones majors de 65 anys ateses per aquest servei ha 
estat molt significatiu, en bona part lligat a la LAPAD, ha anat oscil·lant i darrerament 

degut a les restriccions pel seu accés ha disminuït el seu nombre, representant el 
39,8% de les persones ateses. Es constata també que el nombre de dones ateses 
no ha parat de créixer des de l’inici de la crisi, i passa de 35.649 dones ateses a 

2009, i 45.314 a 2013, representant el 63,9% del total de persones ateses. Les 
dades ens evidencien també l’augment de l’atenció a la infància de 0 a 14 anys 
relacionat clarament amb la pobresa infantil (Taules 22, 23 i 24). 
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6. CONDICIONS DE VIDA I POBRESA A LES LLARS 
 

6.1. DESIGUALTATS DE RENDA 

 
DEFINICIONS | Índex de Gini: L'índex de Gini mesura el grau de desigualtat en una 
distribució d'una variable contínua, i s'empra tradicionalment per mesurar la desigualtat 

econòmica. El rang dels valors de l'índex és d’0 i 1, i una disminució en el seu valor pot 
interpretar-se com una reducció de la desigualtat. L'índex de Gini permet comparacions 
territorials i temporals, possibilitant una anàlisi que fa palès l'augment o la disminució de la 

desigualtat econòmica. | S80/20: L’índex de ràtio S80/20 mesura la desigualtat en la 
distribució a través de ràtios entre centils. S'interpreta com la renda que s'obté pel quintil 
superior, el 20% de la població  
 

Gràfic 31. Valoració sobre l’evolució de les demandes de serveis socials  

en l’últim any 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: OTSLP i SSE (CGTS, 2013) 
 

Gràfic 32. Principal problemàtica per la qual han sol·licitat més prestacions  

en l’últim any  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: OTSLP i SSE (CGTS, 2013) 
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Taula 25. Persones de 65 anys i més ateses als Serveis Socials  
de l’Ajuntament de Barcelona 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre 24.804 25.027 27.697 30.969 28.235 

% sobre total usuaris atesos 44,9 45,0 43,1 44,0 39,8  

Font: Departament de Recerca i Coneixement. Ajuntament de Barcelona. 

 
 

Taula 26. Dones ateses als Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre 35.649 36.586 41.685 45.536 45.314 

% sobre total usuaris atesos 66,6 65,8 65,9 64,5 63,9 

Font: Departament de Recerca i Coneixement. Ajuntament de Barcelona. 

 
 

Taula 27. Menors (0 – 14 anys) 1 atesos als Serveis Socials  

de l’Ajuntament de Barcelona 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre 2.484 2.082 2.322 3.036 3.800 

% sobre total usuaris atesos 4,5 3,7 3,6 4,3 5,3 

Font: Departament de Recerca i Coneixement. Ajuntament de Barcelona. (1) Atenció individual i familiar 
als centres de serveis socials 

 

Taula 28. Renda mitjana neta anual per llar, persona i unitat de consum.  

Catalunya. 2009-2013*. Euros. 

 Per llar Per persona Per unitat de consum 

2009 33.356 12.844 19.146 

2010 33.297 12.890 19.239 

2011 31.201 12.209 18.170 

2012 30.858 12.155 18.125 

2013 30.423 12.111 17.883 

Font: Idescat. * Ingressos nets percebuts durant l'any anterior de referència de l'enquesta. 
 

Taula 29. Renda mitjana neta anual per persona i unitat de consum per sexe i edat. 

Base 2013 en Euros 

 Homes Dones Total 

Per persona 12162 12027 12111 

Per unitat de consum 17823 17942 17883 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE 
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Taula 30. Indicadors de distribució personal de la renda. Catalunya. 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Índex de Gini 31,9 32,6 32,1 32,0 31,9 

S80/S20 5,4 5,2 5,5 5,6   5,7 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE 

 

 

Taula 31. Població segons la dificultat per arribar a fi de mes per sexe. 2013 (%) 

 Homes Dones Total 

Amb molta dificultat 15,8 15,1 15,5 

Amb dificultat 21,9 20,1 21 

Amb certa dificultat 27,5 29,6 28,6 

Amb certa facilitat 24,3 25,6 25 

Amb facilitat 9,3 8,7 9 

Amb molta facilitat 1,2 .. 1 

No consta .. .. .. 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE 

 

 
 
Anàlisi 
 

 La renda neta mitjana anual de les llars catalanes va ser de 30.423 euros l’any 2012, 

un 1,4% inferior a l’any anterior, i la renda mitjana per persona va ser de 12.111 
euros, un 0,4% menys que un any enrere (Taula 25) Si mirem les diferències segons 

el gènere de la persona de referència de la llar, la renda mitjana de les llars és 

inferior en el cas d’aquelles llars on la persona responsable principal de referència és 
una dona (Taula 26). 
 

 Des de l’inici de la crisi econòmica hi ha hagut un increment de les desigualtats al 

nostre país, tal i com ens ho mostra l’índex de Gini i del S80/20 (Taula 27). L’índex 
de Gini es mantenia força estable, però l’any 2010 va augmentar gairebé un punt, fet 
que evidencia aquest increment de les desigualtats a que fèiem referència. I segons 
l’índex S80/20, la desigualtat en la distribució de la renda ha augmentat des de l’inici 

de la crisi, les dades indiquen que el 20% de les llars amb majors ingressos 
acumulen 5,7 vegades del que ingressen el 20% de les llars més desfavorides. 
 

 Un 65,1% de la població expressa que té dificultats per arribar a final de mes en 

diversos graus, mentre que només un 40,5% diuen que arriben a fi de mes amb més 

o menys facilitat. Si ens fixem amb les diferencies segons gènere, cal ressaltar el 

percentatge superior d’homes (22%) que tenen dificultats per arribar a fi de mes, 

davant el 20% de les dones.  
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6.2. EVOLUCIÓ DE LA POBRESA AL LLARG DE LA CRISI 

 
 
DEFINICIONS | Taxa de risc a la pobresa: Percentatge de persones que viuen en llars amb 
una Renda Disponible Equivalent inferior al 60% dels ingressos medians corresponents al 
tipus de llar. | Llindar de risc a la pobresa: Nivell d’ingressos definit com el 60% de la 

renda mediana. | Taxa AROPE: La taxa AROPE (acrònim de l’anglès At-risk-of poverty and 
exclusion) és un indicador sintètic que té en compte altres tres indicadors: la població que 

viu sota el llindar de pobresa, la població afectada per una privació material severa i la 
població amb baixa intensitat de treball per llar. | Població amb privació material 
severa: Percentatge de població que viu en llars que no es poden permetre el pagament de 
com a mínim quatre dels nou ítems següents: hipoteca, lloguer o pagaments a termini; 
manteniment de l’habitatge a una temperatura adequada; una setmana de vacances l’any; 

un àpat amb carn, pollastre o peix cada dos dies; telèfon; televisió; rentadora; cotxe; 
despeses imprevistes, segons indica la taxa AROPE. | Llars amb baixa intensitat de 
treball: Nombre de mesos treballats durant l’any per part de tots els membres de la llar en 
edat laboral en relació als mesos que teòricament podrien treballar; una intensitat de treball 
igual o inferior a 0,20 es considera baixa). 
 

Taula 32. Llindar de risc de pobresa. Composició de la llar. Catalunya 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 

Llars d'una persona 9.888,73 9.475,47 9.474,50 9.422,62 

Llars de dos adults 14.833,10 14.213,20 14.211,75 14.133,93 

Llars d'un adult i dos infants 15.821,97 15.160,75 15.159,20 15.076,19 

Llars de dos adults i dos infants 20.766,33 19.898,49 19.896,45 19.787,50 

Llars d'una persona 9.888,73 9.475,47 9.474,50 9.422,62 

Unitats: Euros anuals. 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. 

 

Taula 33. Taxa i població en risc de pobresa per sexe i grups d’edat. Catalunya. 

Evolució 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Homes 17,0 17,4 18,1 18,2 20,7 

  De 16 a 64 13,9 17,2 17,3 17,2 20 

  65 anys i més 16,4 12,5 13 12,8 10,7 

Dones 21,6 20,8 20,8 20,6 18,8 

  De 16 a 64 18,4 18,5 19,4 19,6 19,5 

  65 anys i més 22,8 19,1 18,9 18,7 13,7 

Total 19,3 19,2 19,5 19,3 19,8 

  Menys de 16 anys 31,1 27,3 26,9 26,7 27,3 

  De 16 a 64 16,2 17,8 18,4 18,6 19,8 

  65 anys i més 20,1 16,3 16,3 16,4 12,4 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE 
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Taula 34. Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE)  

i els seus components (%). Evolució 2009-2013 

 Taxa de risc 
a la pobresa 

Baixa 
intensitat de 

treball 

Privació 
material 
severa 

Risc de pobresa 
o exclusió social 
(Taxa AROPE) 

2009 19,3 5,6 3,1 22,3 

2010 19,2 9,1 5,1 24,7 

2011 19,5 11,6 7,2 25,2 

2012 19,3 11,5 7,4 24,7 

2013 19,8 8,2 6,1 24,3 

 Font: Idescat. A partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. EU-SILC 2009-

2013. *Càlcul efectuat sobre la població de 18 a 59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys. 

 

Taula 35. Població amb privació material per tipus de privacions. Catalunya. 2013. 

 Població* 
(milers) 

% 

Vacances mínim una setmana l'any 3.227,4 43,6 

Capacitat per fer-se càrrec de despeses imprevistes 2.955,2 40,0 

Retards en pagament de despeses relacionades amb 
l'habitatge principal 

724,6 9,8 

No es pot permetre disposar de cotxe 543,0 7,3 

No es pot permetre disposar d'ordinador personal 447,5 6,4 

Mantenir l'habitatge a temperatura adequada 385,1 5,2 

Carn, pollastre o peix almenys cada dos dies 146,2 2,0 

Font: Idescat. 

*La població amb privació material és la que manifesta que presenta una mancança en alguns d'aquests 

ítems. Una persona pot tenir més d'una privació. 

 

Taula 36. Nombre de privacions de les llars per sexe i edat  

de la persona de referència. %. Catalunya. 2012 

 Homes Dones 

 De 16 a 
39 anys 

De 40 a 
64 anys 

de 65 anys 
i més 

Total De 16 a 
39 anys 

De 40 a 
64 anys 

de 65 
anys i més 

Total 

Cap privació 48,6 50,1 55,8 51,0 38,3 43,6 36,5 39,9 

Una privació 14,8 15,9 19,8 16,6 .. 17,7 20,0 17,0 

Dues i més 
privacions 

27,2 28,1 22,3 26,5 41,6 35,4 42,1 39,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. 

.. Dades poc significatives per al càlcul 
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Taula 37. Banc dels Aliments – Resum de les activitats  

a la província de Barcelona 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Quilos repartits    10.161.769 10.662.000 12.496.407 

Persones 
beneficiàries 

57.381 79.899 103.925 114.816 130.298 146.286 

Entitats 
receptores 

271 282 304 311 324 343 

Font: Memòria 2013. Fundació Banc dels Aliments. 

 

   

Anàlisi 

 

 Des de 2010, la quantitat que fixa el llindar de risc a la pobresa de les llars 

catalanes no ha deixat de baixar, situant-se l’any 2013 a 9.422,62 euros 
d’ingressos any (Taula 29). Hem de tenir en compte que davant l’empobriment del 
conjunt de la societat (disminució dels ingressos mitjans), disminueix el llindar de 
risc a la pobresa, fet que condiciona el percentatge de la població que es troba per 

sota d’aquest llindar. 
  

 L’any 2013 la taxa de risc de pobresa va afectar el 19,8% de la població de 

Catalunya, cinc dècimes més respecte de l’any anterior. En general 
l’evolució de la taxa de pobresa mostra un empitjorament per a tots els 
grups d’edat, però té unes pitjors conseqüències entre les famílies amb fills 
a càrrec que no tenen recursos, provocant un clar increment de la pobresa 
infantil (Taula 30). El risc de pobresa entre la població de 16 a 64 anys va 
augmentar 1,2 punts i es va situar en un 19,8% a 2013. 
 

 En canvi, la població de 65 anys i més, al llarg dels anys de crisi ha anat reduint el 

risc de pobresa passant de 20,1 a 2009 a 12,4% l’any 2013. De fet, aquestes dades 
confirmen l’efecte positiu que tenen les transferències socials en la gent gran, és a 

dir, com les ajudes (en aquest cas, les pensions) poden contribuir a disminuir la taxa 
de risc a la pobresa significativament, sobretot quan l’atur és tant perllongat. 
Tanmateix, és important assenyalar les diferències de gènere en la taxa de risc a la 
pobresa de les persones de 65 anys i més, les dones de 65 i més any durant els 
anys de la crisi, han passat d’una taxa de risc a la pobresa al 2009 del 
22,8% a 13,7% l’any 2013; mentre que en el cas dels homes ha passat, en 
aquests mateixos anys, de 16,4% a 10,7%, és a dir, es manté el diferencial per 

raó de gènere. De fet, aquesta diferència, s’explica com ja hem comentat per la 
vulnerabilitat que pateixen les dones de 65 i més anys quan viuen soles, que com 
hem comentat en un percentatge important la seva història laboral s’ha caracteritzat 
per un baix nivell de cotització. Aquesta tendència inversa al que ocorre amb el grup 
de població de 16 a 64 anys molt colpejat per l’atur.  
 

 Si ens fixem amb la taxa AROPE, que permet valorar les situacions de pobresa i 

exclusió social més enllà de la taxa de risc a la pobresa i que té en compte altres 
indicadors claus per comprendre’n l’augment o disminució de la pobresa, veiem que 
l'any 2013 era del 24,3%, quatre dècimes per sota de l'any anterior. Això 
significa que un 24,3% de la població està, com a mínim, en una d'aquestes 
condicions: per sota del llindar de risc de pobresa (19,8%), vivint en llars amb 
privació material severa (6,1%), o vivint en llars amb baixa intensitat de treball 

(8,2%). 
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  Les llars amb més privacions materials són les encapçalades per dones. El 

42,1% de les llars encapçalades per dones majors de 65 anys i el 41,6% de les 
encapçalades per dones de 16 a 39 anys pateixen dues o més privacions. La principal 
privació material és no poder anar de vacances almenys una setmana l’any (afecta el 

43,6% de la població) i la següent més freqüent és no poder fer-se càrrec de 
despeses imprevistes (40%).  

 Si ens fixem amb el nivell d’intensitat de treball a les llars de Catalunya, la tendència 

en els darrers anys continua essent a la baixa a causa de l’elevat nivell d’atur que 
estem vivint i que sembla no es redueix significativament. I si coneixem que les 
dones pateixen més fortament l’atur, i que hi ha un nombre important de llars 

monoparentals, les dades ens porten a creure que aquesta tipologia de llars son les 
que més destaquen per tenir una baixa intensitat de treball.  
 

 Una mostra de què les famílies estan patint mancances en les necessitats bàsiques i 

vitals, és que des de l’inici de la crisi hi ha hagut un notable increment de les 
persones beneficiàries dels serveis del Banc d’Aliments. A la província de 
Barcelona ha passat de 57.381 usuaris l’any 2008 a 146.286 l’any 2013, i sembla 
que la tendència es manté aquest any. 

 

6.3. BRETXA DE RISC A LA POBRESA 

 
DEFINICIÓ | Bretxa de risc a la pobresa: Mostra en percentatges la distància entre la 
mediana dels ingressos equivalents a la població en risc de pobresa i el llindar de risc de 

pobresa (el llindar es fixa en el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals 
equivalents de la població catalana després de transferències socials). Indica la distància 
entre la situació econòmica de la pobresa i el llindar de pobresa. Mostra “com de pobres són 
els pobres”. Com més alta és la bretxa significa que pitjor és la situació de les persones 
considerades pobres. 
 

Taula 38. Bretxa de risc a la pobresa a Catalunya (%). 2013 

 Homes Dones TOTAL 

Menys de 18 anys 38,0 38,8 38,0 

De 18 a 64 anys 26,2 29,4 27,1 

65 anys i més 10,9 8,3 9,5 

Total població 27,0 27,1 27,0 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'INE. EU-SILC 2012. 

 

 
Anàlisi 

 
 El càlcul de la bretxa de pobresa per sexe i edat permet veure quins són els grups on 

el risc a la pobresa és més intens. L’any 2013 els homes presentaven una 

intensitat lleugerament menor que les dones (amb un valor del 27% davant el 
27,1% de les dones). Per edats, les diferències entre homes i dones les trobem 
sobretot en la franja 18-64 anys (on la bretxa de risc a pobresa de les dones és 

sensiblement superior a la dels homes, 29,4% davant 26,2% dels homes) i en les 
persones de 65 i més anys on es capgira i la bretxa de risc a pobresa dels homes és 
de 10,9% davant 8,3% de les dones (Taula 35). 
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6.4. RISC A LA POBRESA SEGONS COMPOSICIÓ DE LES LLARS. EL CAS  

DE LES FAMÍLIES MONOPARENTALS 

 
DEFINICIONS | Taxa de risc de pobresa segons composició de les llars: Percentatge de 

persones que viuen en llars la renda disponible de les quals és inferior al llindar de risc a la 
pobresa per aquell tipus de llar. | Famílies monoparentals: Famílies formades per un o 
més fills o filles menors que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona, i que les 
dades ens diuen que a Catalunya aproximadament un 94% estan formades per dones soles. 

 

Taula 39. Carnets de família monoparental vigents a Catalunya 2013 

2013 Carnets de família monoparental 

Monoparentals amb 1 fill 26.415 (61’5 %) 

Monoparentals amb 2 fills 14.431 (33’67 %) 

Monoparentals amb 3 fills 1686 (3’93 %) 

Monoparentals amb 4 fills o més 323 (0’75 %) 

Total 42.855 

Font: Secretaria de Família. Generalitat de Catalunya. Dades novembre 2013. 

 

Gràfic 33. Carnets de família monoparental vigents a Catalunya segons sexe  

de la persona que l’encapçala. 2013 

 

Font: Secretaria de Família. Generalitat de Catalunya. Dades novembre 2013. 

 

 

Taula 40. Taxa de risc de pobresa per composició de la llar. Catalunya. 2013 

Composició de la llar Milers % 

Sense fills dependents* 522,2 14,5 

   Unipersonal 150,1 21,6 

   Dos adults sense fills dependents 253,3 14,1 

   Altres llars sense fills dependents 118,8 10,8 

Amb fills dependents 940,9 24,8 

   Un adult amb un o més fills dependents 75,4 43,3 

   Dos adults amb un o més fills 
dependents 

705,4 24,1 



 
 
 
 
 
 
 

44 

 

Document base extens per a elaboració d’INSOCAT núm. 5 | 

Monogràfic CRISI, GÈNERE I POBRESA 
 

 

 

   Altres llars amb fills dependents 160,0 22,8 

*Fill dependent: es consideren fills dependents la població menor de 16 anys i la població entre 16 i 24 

anys que viuen almenys amb un dels pares i que són econòmicament inactives. 

 
 

 
Anàlisi 

 
 L’any 2013 hi havia 42.855 carnets de família monoparental vigents a Catalunya, el 

61,5% dels quals era de famílies monoparentals amb 1 fill i el 33,67% amb dos fills 
(Taula 36). El 93,8% dels carnets estaven encapçalats per dones (Gràfic 32). L’any 
2014 hi ha hagut un augment considerable de sol·licituds que volta el 40%.  

 
 L’any 2013 la taxa de risc de pobresa a Catalunya era del 43,3% a les llars 

encapçalades per un adult amb un o dos fills dependents, la qual cosa ens 
porta a afirmar que les dones que configuren les famílies monoparentals tenen un 
risc superior de caure en la pobresa (Taula 37). 
 

 De 2011 a 2014 la Secretaria de Família ha atorgat 1.375 ajuts econòmics a famílies 
monoparentals en situació de naixement, adopció, tutela o acolliment segons nivell 
d’ingressos de la unitat familiar. A la vegada, a octubre 2014 el Fons de Garantia de 

pensions d’aliments i prestacions ha donat una prestació a 173 persones (99’08 % 
dones, 0’92% homes) amb un pagament mitjà de 117’79 €. 
 

 Creu Roja va posar en marxa el projecte de beques menjador el curs 2012-2013 i 

el 47% dels infants beneficiaris són de famílies monoparentals, la majoria 
encapçalades per dones. En aquesta mateixa línia, en la memòria de l’any 2013, 
Cáritas apunta dos tipus de llars com les especialment vulnerables: les famílies 
nombroses i les famílies formada per les mares solteres. 
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