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Introducció1 

 

En el VI informe FOESSA, es va introduir com a novetat metodològica una anàlisi de l'exclusió 

social a partir d'un índex sintètic d'exclusió social (ISES) construït amb una bateria de 35 

indicadors. Aquesta proposta era coherent amb la concepció estructural, multidimensional, 
processual i dinàmica de l'exclusió social. Es basava en la constatació de situacions fàctiques, 

constatables empíricament, prou greus cadascuna d’elles per posar en qüestió la plena 

participació social de les persones afectades. Enteníem que l'acumulació d'aquestes diferents 

situacions de dificultat era la que situava a determinats grups de la societat en posicions 

d'exclusió de l'espai social. Amb aquests 35 indicadors, es volien cobrir les diverses dimensions, 
tant de l'eix econòmic (com ara la manca de participació en la producció i en la distribució del 

producte social), com de l'eix polític (com ara la manca de participació política i/o d'accés efectiu 

als drets socials: a l'educació, l'habitatge i la salut) i de l'eix dels llaços socials (que es manifesta 

en determinades formes de relacions conflictives i en l’aïllament social). 

 

A partir d'aquesta anàlisi es mostrava, ja abans de la crisi, una societat molt marcada per la 

precarietat, en la qual amplis sectors de la població (més de la meitat) es veien afectats, en 

diferent mesura, per una sèrie de problemes. A l'extrem d'aquest grup hi havia una bossa 

reduïda, una de cada vint llars, però alhora molt afectada pels intensos processos d'exclusió 
social. Avui, és important fer memòria i recordar que la pobresa i l'exclusió social no són fruit 
de la crisi. 

 

Amb aquest mateix plantejament, i mitjançant la segona edició d'aquesta enquesta panell 

(Enquesta sobre Integració i Necessitats Socials els anys 2009/10 [EINSFOESSA09]) dirigida a 
les mateixes llars de l'enquesta anterior (es va assolir en la meitat dels casos), es volia oferir una 

aproximació als primers efectes que la crisi estava provocant en l'espai social de l'exclusió. Així, 

es va poder mostrar que, ja en una fase primerenca de la crisi, i abans de la introducció de les 

mesures d'austeritat en els pressupostos públics, els processos d'exclusió social s'estaven 
intensificant, i que moltes llars s'havien vist sobrepassades per la crisi amb una combinació de 

pèrdua de la feina, reducció d'ingressos, acumulació de deutes i d’incapacitat per cobrir les 

necessitats més bàsiques. 

 

Gràcies a la nova Enquesta FOESSA 2013 (EINSFOESSA13), podem observar en quina mesura 
s'han intensificat aquests processos d'exclusió social com a resultat de la combinació de 

                                                                 

1- Vegeu Introducció del capítol III: La fractura social s'eixampla: intensificació dels processos d'exclusió a 
Espanya durant 7 anys. VII Informe Foessa. Miguel Laparra (coordinador). 



l'empitjorament del mercat de treball i de les mesures de retallada de les polítiques socials. En 

aquesta edició, s'ha abandonat l'objectiu de localitzar les mateixes llars que en les edicions 
anteriors, però s'ha ampliat notablement la mostra, un factor que ha millorat la capacitat d'anàlisi 
i de precisió en les estimacions. L’objectiu aquestes tres enquestes és donar compte d’una 
manera adequada de les transformacions que ha experimentat la societat espanyola 
durant aquests 6 últims anys pel que fa al seu nivell d'integració i de cohesió social, 
valorar en quina mesura està augmentant l'espai de l'exclusió social i veure quins grups 
socials són els més afectats. 

D'altra banda, fruit d'aquesta ampliació de la mostra, amb l'enquesta FOESSA 2013 disposem de 

prou representativitat autonòmica per obtenir una base de dades corresponent a Catalunya. Així, 

a les pàgines següents, juntament amb dades secundàries de suport, serem capaços 

d’aproximar-nos al context de l'exclusió i al desenvolupament social a Catalunya, d’analitzar els 
nivells d'integració i d’exclusió social, de caracteritzar i d’identificar els perfils de l'exclusió social, 

així com detectar quines són les principals dificultats de la societat espanyola a escala regional. A 

més, a tall de contextualització, integrarem, quan sigui rellevant, un treball d'anàlisi comparativa 

de les tres enquestes per al conjunt de l'Estat, així com entre Catalunya i Espanya l’any 2013. 
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1- El context de l'exclusió i el desenvolupament 
social a Catalunya i a Espanya 

En aquest primer apartat, incorporem una anàlisi del context de l'exclusió i el desenvolupament 
social a Catalunya i a Espanya a partir de dades d'altres fonts estadístiques (Enquesta de 

Població Activa, Enquesta de condicions de vida, Enquesta de Pressupostos Familiars, Padró i 

Moviment natural de la Població). Aquesta anàlisi prèvia pretén donar solidesa i 

complementarietat a l'anàlisi detallada de les dades de l'enquesta a escala regional, ja que en 
aquest cas, introdueix dades d'evolució i una perspectiva sobre el període 2007 i 2013 cobert 

per les tres enquestes FOESSA. 

 

1.1. Indicadors sociodemogràfics de Catalunya i d’Espanya 

Des del període anterior a la crisi econòmica i fins a l'any 2013, la població d’Espanya i de 

Catalunya han experimentat tendències molt similars. En els dos àmbits territorials, la població 

ha experimentat un increment suau fins a l'any 2013, moment en què comença a disminuir 
lleument. El creixement de la població depèn del balanç entre naixements i defuncions, així 

com del balanç migratori. A Catalunya, els darrers anys tots dos han estat negatius. El primer 

determina un creixement negatiu, és a dir, que hi ha més defuncions que naixements; i el 

segon, la immigració, ja no compensa l'insuficient moviment natural, dues dinàmiques que es 
produeixen també en el conjunt del país. Una part d'aquesta dinàmica de pèrdua de població 

podria ser deguda, també, a la durada temporal dels problemes socioeconòmics que ha dut a 

moltes persones a retornar i/o a emigrar a altres països. 

 

Taula 1.1. Evolució de la Població de Catalunya i d’Espanya entre 2007 i 2013 

 

 

 

 

 



 

Aquests fenòmens s'accentuen per l'estructura demogràfica de Catalunya en comparació amb la 
del conjunt de l'Estat. L'arribada d'estrangers en edat de treballar havia servit per amagar 

l'envelliment de la població de nacionalitat espanyola, però els darrers anys aquesta situació ha 

canviat i el nombre d'estrangers ha disminuït, un fenomen que ha donat pas a canvis en 

l'estructura de la població. Això es traduirà en un descens del nombre de persones en trams 
d'edat mitjana i, indirectament, també de joves. L’any 2013, la piràmide de població mostra una 

estructura poblacional una mica més jove a Catalunya que a Espanya. A més, encara tenim una 

gran presència de població en edat activa, així com un 25,2% de població en els grups de menys 

25 anys (24,9% a Espanya), i el 17,3% tenen 65 anys o més (17,7% a Espanya). Cal emfatitzar 

també més presència femenina en els grups de Catalunya de més edat, essent doncs 
sobrerepresentades en comparació amb els mateixos grups a la població d'Espanya. 

 

Gràfic 1.1. Piràmide de població de Catalunya i d’Espanya l’any 2013 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró continu l’1 de gener del 2013 (INE) 

Tant a Espanya com a Catalunya, l'evolució des de l'any 2007 es tradueix en un lleu alhora que 

constant increment en la taxa de dependència. No obstant això, Catalunya es troba per sobre de 

la taxa de dependència2 d'Espanya en 0,7 punts percentuals, arribant així al 51,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

2
 Vegeu el glossari. 
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Gràfic 1.2. Evolució de la taxa de dependència de Catalunya i d’Espanya entre 2007 i 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’envelliment progressiu de la població, juntament amb altres fenòmens socioeconòmics, ha 

influït en la caiguda de la taxa bruta de natalitat a Espanya des de l'any 2007 i fins al 2013 en 1,8 

punts. A Catalunya, la natalitat decreix amb una mica més d'intensitat però presenta taxes 

superiors que a escala estatal. 

 

Gràfic 1.3. Evolució de la taxa bruta de natalitat de Catalunya i d’Espanya 2007-2013 

Fon

t: Elaboració pròpia a partir d'Indicadors Demogràfics Bàsics, Moviment Natural de Població 

(INE) 

El nivell d'estudis general de la població de Catalunya és superior al d'Espanya en el seu conjunt, 
tot i que val la pena subratllar també la relativa polarització de la població de Catalunya. Així, la 

població amb educació superior (el 26,8%) supera la d'Espanya en 0,8 punts percentuals, però 

també la seva població amb educació primària és superior, amb una xifra del 27,8% enfront del 

25,0% a Espanya. 



Gràfic 1.4. Distribució de la població de Catalunya i d’Espanya segons nivell d'estudis 
assolit. Any 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta Població Activa. Any 2013 (INE). 

A Catalunya, l'evolució de la població estrangera segueix la mateixa tendència que a Espanya, 

tot i que presenta unes taxes molt superiors. En ambdós àmbits territorials, després de diversos 
anys en què aquesta població ha gaudit d’un creixement sostingut, a partir de l’any 2009 la 

població es manté constant fins que comença a decréixer a partir de l'any 2013, sobretot a causa 

de la perdurabilitat de la crisi econòmica, que redueix les possibilitats de millora de la població 

estrangera al país. 

 

Gràfic 1.5. Evolució de la taxa de població estrangera a Catalunya i a Espanya entre els 
anys 2007 i 2013 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró continu l’1 de gener (INE) 
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1.2. Renda i despesa a Catalunya i a Espanya3 

La renda anual mitjana neta de les llars de Catalunya és lleugerament superior a la mitjana a 

Espanya, una diferència que l’any 2009 es redueix, però que torna a repuntar l’any 2012. Pel que 

fa a la renda mitjana per persona, entre els anys 2007 i 2010 Espanya i Catalunya mostren una 

tendència a l'alça, essent superior la catalana. A partir del 2010, si bé a Espanya els ingressos 
mitjans anuals per persona comencen a disminuir, l’any 2011 a Catalunya augmenten 

lleugerament (10.185 €/persona enfront dels 9.326 €/persona a Espanya l’any 2012). 

 

Gràfic 1.6. Evolució de la renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum 
(base 2004) entre els anys 2007 i 2012 

 

 

 

 

                                                                 

3 A l'Enquesta de Condicions de Vida de l’any 2013, l'Institut Nacional d'Estadístiques (INE) ha adoptat una 
nova metodologia pel que fa a la producció de dades relatives als ingressos de la llar, en què combina la 
informació proporcionada per l'informant amb l'ús de fitxers administratius. A causa d'aquest canvi, es 
produeix un trencament de la sèrie en l'enquesta de l’any 2013 que fa que les dades d'ingressos no siguin 
comparables amb les dades publicades els anys anteriors. Per aquest motiu, l'INE ha realitzat unes 
estimacions retrospectives dels principals indicadors des de l’any 2009 comparables amb les dades de l’any 
2013. Lamentablement, aquestes estimacions retrospectives no ofereixen dades a escala autonòmica. En 
conseqüència, s'ha decidit presentar a continuació dades d'ingressos sobre la base de l’any 2004 
(metodologia antiga). Així, encara que aquestes dades no comprenguin la millora qualitativa dels registres 
administratius, sí que ens permeten mostrar en termes de tendència (no de valors absoluts), l'evolució de la 
renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum. 



Per complementar l'estudi de la renda i de la seva distribució, seguim el desenvolupament 

publicat en el segon capítol de la VII edició de l’Informe Foessa4, en el qual a través de les dades 
de la comptabilitat regional d'Espanya, en concret de la renda per càpita, es confirma l'evolució 

decreixent i constant de la renda (PIB per càpita), des de l'any 2008 i fins a l'any 2012, a 

Catalunya i a Espanya. A més dels canvis en el PIB per càpita, la qüestió clau en termes de 

cohesió social rau en l'evolució de la desigualtat. Per mesurar la desigualtat en els ingressos 

s'empra el coeficient de Gini5, que l'any 2012 situa Catalunya amb un índex de desigualtat 
lleugerament inferior al d'Espanya. 

A Catalunya s'ha produït un increment de la desigualtat del 5,4%, una evolució una mica més 

positiva que per al conjunt d'Espanya, on aquest increment ha estat superior (8,6%). Això no 

obstant, no es tracta només de registrar que la desigualtat ha augmentat. Per poder entendre la 

variació en aquest coeficient, cal assenyalar que per als països desenvolupats els valors de Gini 
més freqüents oscil·len entre 0,25 i 0,35. Espanya i Catalunya s'estan acostant, de forma 

sistemàtica, als límits de desigualtat més elevats per a països més desenvolupats. 

Taula 1.2. Evolució del PIB per càpita, i del coeficient de Gini entre 2008 i 2012 13 

 

 

Font: Comptabilitat Regional d’Espanya ,INE 

Si observem l'estructura de la despesa l'any 2013, veiem que la despesa en habitatge és una 

tercera part de la despesa total (una mica més a Catalunya), una proporció considerablement 

elevada si tenim en compte que els recursos destinats a alimentació són prop de la meitat dels 

que emprem en l’habitatge, és a dir, un 15% en el cas de Catalunya i un 15,1% a Espanya. Pel 
que fa a altres tipus de despeses, tampoc hi ha diferències significatives entre Espanya i 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

4 Ayala Cañón, L, coord. «Distribución de la renta, condiciones de vida y política redistributivas» (2014), a 
Lorenzo, F, coord. «VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España», Madrid, Fundació Foessa; 
Cáritas Española. Capítol 2. Accessible a www.foessa.es/informe. 
5 En què 0 é igualtat total i 1 és desigualtat absoluta. 
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Gràfic 1.7. Estructura de la despesa per grup de despesa a Catalunya i a Espanya. Any 
2013 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de Pressupost Familiars (INE) 

 

Amb referència a la variació de la despesa mitjana llar, la seva evolució des de l'any 2006 i fins al 

2013 presenta algunes diferències que cal destacar. D'una banda, trobem un increment 
significatiu de la despesa destinada a educació, a Espanya amb un 30,3% i a Catalunya del 

19,1%. També l'increment notable de la despesa per a l’habitatge, a Catalunya amb un 8,5% 

enfront del 19% a Espanya. D'altra banda, es produeix des de l'any 2006 una reducció de la 

despesa en altres àmbits. Les reduccions més importants de la despesa mitjana familiar es 

concentren en despeses de la llar i en mobiliari, articles de vestir i transports, amb una reducció 
superior al 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gràfic 1.8. Taxes de variació de la despesa mitjana per llar respecte de l'any base (2006) 
per grup de despesa. Catalunya i Espanya. Any 2013 

 

 

1.3. L’ocupació a Catalunya i a Espanya 

L’apartat següent analitza la situació ocupacional i d'ocupació de la població de Catalunya i 

d’Espanya. Doncs bé, si analitzem les dades d'ocupació, observem que Espanya i Catalunya 

segueixen la mateixa tendència, bastant constant, amb un suau creixement de la taxa d'activitat fins 

a 2012, i amb un lleuger descens l’any 2013. No obstant això, val a dir que, durant aquest període, 

la taxa d'activitat de Catalunya és superior a la d'Espanya. Ara bé, la taxa es redueix quan aquesta 
diferència passa de 4 punts l’any 2007 a 3,2 punts percentuals l’any 2013. 

Així mateix, l'evolució de la taxa d'atur entre els anys 2007 i 2013 mostra una tendència de 

creixement molt similar. Pel que fa a la destrucció d'ocupació, en els dos àmbits territorials els 

efectes de la crisi han tingut la mateixa intensitat, tot i que a Catalunya les taxes d'atur han estat 

lleument inferiors que les del conjunt de l'Estat. Així, l’any 2013, l'atur arriba al 23,1% de la població 
activa de Catalunya, mentre que a Espanya ho fa fins al 26,1%. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Gràfic 1.9. Evolució de taxa d'activitat i taxa d'atur de Catalunya i a Espanya entre 2007 i 
2013 

 

Per la seva banda, la desocupació juvenil ha patit un fort increment, sobretot durant el període 

anterior a la crisi i fins a l'any 2009, en què segueix creixent la desocupació però amb una relativa 

menor intensitat. Abans de la crisi, la taxa d'atur juvenil de Catalunya era 4,7 punts menys que la 
d'Espanya. Entre els anys 2009 i 2012, l'evolució de l'atur juvenil mostra un creixement molt similar, 

i de fet les taxes d'atur de tots dos àmbits territorials s’han apropat, com bé mostra la reducció de la 

diferència en 2,5 punts. No obstant això, l’any 2012 la destrucció d'ocupació torna a ser més intensa 

entre els joves d'Espanya. Finalment, l’any 2013 arriba al 55,7% de la població menor de 25 anys a 
Espanya en comparació al 50,2% a Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gràfic 1.10. Evolució de la taxa d'atur, segons edat a Catalunya i a Espanya entre 2007 i 2013 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (INE) 

 

L’any 2013, la taxa d'atur relativa a la població de 55 anys i més, del 17,5%, és força inferior al 

23,1% d'atur general a Catalunya. Encara que l'augment de la desocupació de la població de 55 

anys i més ha estat considerable, amb 12,6 punts percentuals entre els anys 2007 i 2013, aquest es 

produí principalment en el marc de la primera onada de la crisi, fins l’any 2010. A Espanya, la 
tendència ha estat similar, essent el seu creixement de 13,7 punts més durant el mateix període, i 

ha mantingut aquesta tendència a l’alça de manera sostinguda fins l’any 2013. 

Un altre fenomen que també s'ha accentuat els darrers anys de crisi és l'atur de llarga durada (més 

d'1 any) i de molt llarga durada (més de 2 anys). En aquest sentit, si bé l’any 2008 amb l'inici de la 

crisi es van destruir molts llocs de treball, amb el pas del temps la permanència en situació d'atur 
s'allarga. La tendència de l'atur de llarga durada a Catalunya és la mateixa que a Espanya, tot i que 

els primers anys de la crisi va presentar uns nivells inferiors als espanyols. L’any 2010, comença a 

créixer amb més intensitat a Catalunya fins a superar les taxes d'Espanya. Finalment, l’any 2013 la 

taxa d'atur de llarga durada és inferior a Catalunya amb un 57,4% (1 punt menys). 

Pel que fa a l'evolució de la desocupació de molt llarga durada, és a dir, d’aquells que fa més de dos 

anys que estan en situació d'atur, observem un fenomen similar. Això indica que s’ha mantingut la 

situació de desocupació i que, per alguns, ha esdevingut crònica: persones que fa menys de dos 

anys que són a l’atur ja han passat aquesta franja i l'any 2013 mantenen la seva situació laboral. 

Mentre que abans de la crisi, Catalunya presentava una taxa sensiblement inferior (el 8,8% enfront 
del 12,3%), aquesta diferència s'ha anat reduint fins a assolir una taxa similar el 2011. L'any 2013, 

ambdues taxes arriben al seu màxim nivell amb un 33% a Catalunya i un 36,0% a Espanya. 

 

 

 



  

 

 

 

Gràfic 1.11. Evolució de la taxa d'atur de llarga durada de Catalunya i a Espanya entre 2007 i 
2013 

 

Com ja hem vist, l'evolució de la desocupació entre els anys 2007 i 2013 ha estat creixent, tant a 

Espanya com a Catalunya. Això no obstant, la possibilitat de ser a l'atur o de no ser-hi, varia 

fortament segons la nacionalitat de la població que es prengui en consideració, essent aquesta un 
important component discriminatori davant l'ocupació. Així doncs, les taxes d'atur han crescut de 

manera molt més pronunciada entre la població estrangera, especialment entre els 

extracomunitaris d’Espanya i de Catalunya, arribant fins i tot a taxes superiors entre els estrangers 

residents a Catalunya. L’any 2013, el 39,7% dels estrangers de Catalunya eren a l’atur, enfront del 

37% de mitjana a Espanya (el 43,2% i el 40,5% dels estrangers extracomunitaris, respectivament). 

 

Taula 1.3. Evolució de la taxa d'atur segons nacionalitat a Catalunya i a Espanya entre 2007 i 
2013 

 
 



 

1.4. La pobresa i la privació material a Catalunya i a Espanya 

L'anàlisi de la pobresa no es redueix només a la consideració de les taxes del llindar de risc de 
pobresa, sinó també a característiques i a factors dominants quan els comparem amb el context 

espanyol, així com en els indicadors de privació combinats amb els indicadors de risc de pobresa 

o d’exclusió social. 

Globalment, els problemes de privació material de les llars han augmentat notablement durant la 
crisi; ara bé, les llars de Catalunya pateixen menys mancances que la mitjana de les llars a 

Espanya. 

 

Taula 1.4. Llars amb mancances materials segons conceptes a Catalunya i a Espanya entre 
2007 i 2013 (%) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida (INE) 

 

 

 



  

 

 

 

Així mateix, l'anàlisi de les condicions de vida de la població de Catalunya vol que ens fixem en la 

incidència de la privació material severa. També en aquest cas l'evolució de les llars és molt 

important entre els anys 2009 i 2013, atès que aquesta ha passat d'afectar el 3,1% de les llars a 
Catalunya al 6,1% (a Espanya, del 4,5% al 6,2%), és a dir, que a escala autonòmica s'ha 
produït una intensificació de la manca material severa6 molt més elevada. No obstant això, 

mentre que a Espanya l'evolució ha estat pràcticament constant al llarg d'aquest període, a 

Catalunya ha mostrat una tendència sensiblement diferent. Així, entre 2009 i 2011, la taxa de 

privació material severa augmenta fortament i arriba fins al 7,2% de les llars, una xifra que supera 

en 2,7 punts la taxa espanyola. L’any 2012 s'estabilitza, tot i que a l'alça (7,4%), alhora que el 
diferencial amb el conjunt de les llars a Espanya es redueix (1,6 punts més). Per acabar, l’any 

2013 la privació material severa es redueix en 1,3 punts, i s’apropa al valor obtingut a escala 

estatal. 

 

Gràfic 1.12. Evolució de les llars amb mancances materials greus a Catalunya i a Espanya 
entre 2009 i 2013 (%) 

 

 

L'anàlisi de la situació de l'habitatge també és decisiu, especialment a Espanya, amb un model 

econòmic i productiu vigent durant les dècades dels anys 1990 i 2000 que es va caracteritzar, en 
gran mesura, per l’excepcional dependència del sector de la construcció i una condició sine qua 

non per al seu desenvolupament: l'increment dels preus de l'habitatge. Els darrers anys de crisi, 

aquest fet ha afectat amb força les llars més vulnerables. 

                                                                 

6 Vegeu el glossari 



 

El règim de propietat és, amb molta diferència, el que més gent ha escollit, tant a escala nacional 

com autonòmica, tot i que amb un pes menor a Catalunya. Pel que fa al règim de lloguer a preu 

de mercat, Catalunya presenta una incidència més gran que la resta d'Espanya en 3,6 punts 

percentuals. Aquesta configuració obeeix a les polítiques d'habitatge dutes a terme durant les 
dècades anteriors, que van privilegiar la compravenda en detriment d'altres règims com el 

lloguer. Tant la compra com el lloguer es van caracteritzar per la contínua elevació de preus, 

sense que aquests s’ajustessin a la renda disponible a les llars, la qual cosa anava dificultant 

l’accés a un habitatge digne a capes cada vegada més àmplies de la població. L’any 2013, 

s'observa un lleu retrocés del règim de propietat en favor del lloguer, sense que això ens permeti 
anunciar un canvi de tendència respecte a la situació residencial de les llars. 

Una altra conseqüència és la dificultat de les persones a l’hora d’encarar les despeses 

associades a l'habitatge, una càrrega molt feixuga tant en el marc estatal com en l’autonòmic, 

encara que en menor mesura a les llars de Catalunya. Aquest indicador s'ha convertit en un 
factor d'enorme rellevància que, a més, afecta amb molta més intensitat a les persones que es 

troben en risc de pobresa i d’exclusió. 

Taula 1.5. Llars segons el règim de tinença de l'habitatge a Catalunya i a Espanya entre 
2007 i 2013 (%) 

 

Les llars catalanes pateixen més problemes relatius a l'habitatge i al seu entorn que la mitjana de 

les llars a escala estatal. Així, el 64,4% de les llars catalanes no pateixen cap problema enfront 

del 67,2% del conjunt de les llars espanyoles que tampoc en pateixen. 

 

 

 

 

 

Taula 1.6. Llars que pateixen determinats problemes a l'habitatge i el seu entorn a 
Catalunya i a Espanya entre 2007 i 2013 (%) 



  

 

 

 

 

Una observació important a l'hora d'avaluar la xifra de pobresa a la comunitat autònoma en 

comparació amb el conjunt de l'Estat és la dificultat per arribar a final de mes. Si només 

s'observen les llars amb moltes dificultats, o amb dificultats per arribar a final de mes, les llars a 
Catalunya encaren menys dificultats, tot i que en ambdós casos la proporció d'aquestes llars 

durant els anys de crisi s’ha incrementat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1.13. Evolució de les llars en funció de les dificultats per arribar a final de mes a 
Catalunya i a Espanya entre 2007 i 2013 

 



 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida (INE) 

 

El risc de pobresa i d’exclusió al territori espanyol (taxa AROPE7) es distribueix d’una manera 

desigual. Així, no totes les comunitats autònomes compten amb els mateixos recursos per 
combatre la pobresa i l'exclusió social. D'aquesta manera, a partir del gràfic següent veiem que 

aquelles comunitats autònomes que compten amb més recursos (que mesurem en funció del 

Producte Intern Brut, PIB) són les que menors taxes de pobresa tenen. D'aquesta manera, 

aquells territoris amb un PIB per càpita més elevat registren, en general, unes taxes de risc de 

pobresa i/o exclusió social menys intenses. 

El nivell de renda regional no permet explicar, per ell mateix, les variacions en matèria de 

pobresa i d’exclusió. Així, per a un nivell de renda similar, Catalunya va registrar una taxa de 

pobresa i d’exclusió del 20,1%, inferior en 2,1 punts percentuals que la de la Rioja (22,2%). En 

aquest mateix sentit, alguna comunitat té el mateix nivell de pobresa i d’exclusió social que 
Catalunya però amb nivells de renda notablement superiors. Això vol dir que si la població de 

Catalunya tingués el nivell de renda disponible a Catalunya, la seva taxa de pobresa i d’exclusió 

social podria ser inferior a l'actual. 

 

Això ens mostra que algunes comunitats generen alts nivells de benestar, tot i que distribuït amb 
una alta desigualtat, i d’altres tenen rendes baixes, però distribuïdes de manera més uniforme. 

Gràfic 1.14. Relació entre la taxa de Risc de Pobresa i d’Exclusió Social i el PIB per càpita, 
per comunitats autònomes. Any 2013 
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Si observem l'evolució de la taxa de risc de pobresa i d’exclusió social (taxa AROPE) dels darrers 

anys a Espanya, veiem que des de l’any 2009 ha augmentat d’una manera constant. A Catalunya, 

entre els anys 2009 i 2012 s'observa un increment de 3,6 punts percentuals, amb una disminució 

l'any 2013 de fins a 2,5 punts respecte de l'any anterior, que tot i això no ha significat el canvi 
d'aquesta tendència a l'alça. Catalunya encara es manté a una distància considerable de la 

mitjana estatal, que l’any 2009 va ser de 5,7 punts. L'any 2012, però, aquesta diferència va 

disminuir, fins a quedar en 4,6 punts, un moment en què a Catalunya s’assoleix el valor màxim 

històric en la intensificació de la pobresa i l'exclusió social. L’any 2013, aquesta diferència 

augmenta novament en 7,2 punts, el 27,3% de taxa d’AROPE per a Espanya i el 20,1% a 
Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1.15. Evolució de la taxa de risc de pobresa o exclusió social a Catalunya i a Espanya 
entre 2009 i 2013 



 

 

 

Seguint els criteris d'Eurostat i de l'INE, el llindar de risc de pobresa es fixa en el 60% de la mitjana 
8dels ingressos per unitat del consum de les persones. Per tant, augmenta o disminueix en la 
mesura que ho faci la mitjana dels ingressos. En disminuir els ingressos de la població, també 

disminueix el llindar de risc de pobresa. De tota manera, el descens constant del llindar de la 

pobresa durant aquest últim període no ha servit per reduir la taxa de risc de pobresa a Espanya, 

sinó que es manté des de l’any 2009 (el 20,4%) tot i alguna fluctuació lleu. A Catalunya, aquesta 

taxa s'ha reduït en 1,3 punts percentuals, fins al 13,9% de les llars per a l’any 2013 (6,5 punts 
menys que Espanya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1.16. Evolució de la taxa de risc de pobresa a Catalunya i a Espanya els anys 
2009-2013 (%)9 

                                                                 

8La mitjana és el valor que, quan ordenem tots els individus de més a menys ingressos, situa una meitat dels 
individus per sota d'aquest valor i l'altra per sobre. Per tant, al tractar-se d'una mesura relativa, el seu valor 
depèn del nivell de renda i de la seva distribució entre la població. 
9 Vegeu el glossari 



  

 

 

 

 

 

Finalment, atesa l'evolució de la desocupació fins avui, s'espera que la baixa intensitat laboral a les 

llars sigui un factor d'importància. Així doncs, després d'un considerable augment del 5,6% des de 

l’any 2009, a Catalunya l’any 2011 la taxa de baixa intensitat laboral arriba al seu màxim històric, 

l’11,6%, és a dir, 1,8 punts menys que la taxa espanyola (13,4%). A partir d'aquesta data, mentre 
que a Espanya segueix augmentant de manera constant, a Catalunya comença a decréixer, tot i 

que suaument. Per acabar, l’any 2013 les dades són el 10,8% a Catalunya enfront del 15,7% a les 

llars d’Espanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1.17. Evolució de les llars amb baixa intensitat laboral 10a Catalunya i a Espanya entre 
2009 i 2013 (%) 
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2. La integració social a Catalunya 
Dediquem aquest apartat a examinar la posició de la població de Catalunya en l'actual estructura 
social. En primer lloc, s'analitzen els nivells d'integració social a Catalunya, i a continuació la 

relació complexa entre la situació de pobresa econòmica i la integració social. D'altra banda, es 

presenta una anàlisi general dels àmbits i les diferents situacions de dificultat que situen 

determinats grups de la societat catalana en posicions d'exclusió de l'espai social. 

2.1. Nivells d'integració social 

L'empitjorament de la situació social a Espanya es manifesta per un clar descens de la proporció 
de llars i de persones que estan plenament integrades. Aquest nucli central de la societat 
espanyola, que anomenem integració plena, avui és una estricta minoria. Per contra, tots 

els espais han augmentat significativament, des de la integració precària o l'exclusió moderada i 
fins a l'exclusió severa. 

Si mirem el global, observem que l'espai social de l'exclusió social a Espanya, que era el 

15,8% de les llars l’any 2007, durant la primera etapa de la crisi (2009) ha augmentat gairebé 2 
punts, i que després s'ha intensificat notablement, fins al 21,9% de les llars l’any 2013. 

Gràfic 2.1. Evolució dels nivells d'integració social a la població d'Espanya (2007-2013) i 
nivell d'integració social a Catalunya l’any 2013 (%) 



  

 

 

 

 

Font: EINSFOESSA 2007, 2009 i 2013 

 

 

Si comparem ara la situació d'integració social a escala estatal respecte la situació que teníem 

l’any 2013 a escala autonòmica, veiem que les llars a Catalunya estan, en el seu conjunt, en una 

situació de major vulnerabilitat (64,1% enfront del 63,1%). Així, el 43,2% de les llars de Catalunya 
es troben en situació d’integració precària (2 punts percentuals per sobre d'Espanya) i el 13,7% 

d’exclusió moderada (0,6 punts més). En canvi, el pes de les llars en situació d'exclusió severa 

es redueix en 1,6 punts percentuals (7,2%). 

En termes de població, i no de llars, l’empitjorament d’aquesta situació social és més evident 
encara. El nombre total de persones afectades per situacions d'exclusió a Espanya ha passat del 

16,3% l’any 2007 al 25,1% l’any 2013, essent aquests últims quatre anys el període durant el 

qual el deteriorament ha estat més important (un augment de 6,5 punts de l’espai social de 

l'exclusió). 

A Catalunya, el pes de la població en integració precària (42,1%) i l'exclusió moderada 
(15,7%) supera, en el seu conjunt, la població d'Espanya (40,6% i 15,7%, respectivament). 

Nogensmenys, la població en exclusió severa (el 9,2%) és 1,7 punts menys que pel conjunt de la 

població d'Espanya. 

 

El resultat d'aplicar aquests resultats al conjunt de la població d'Espanya, que durant aquest 

període i en termes absoluts també ha crescut, és d’11,7 milions de persones (3,8 milions de 



 

llars) afectades per diferents processos d'exclusió social, un fet que suposa 4,4 milions més que 

l’any 2007, un 60,6% més (1,2 milions de llars més, un creixement del 48%). 

 

Taula 2.1. Estimació de la població i del nombre de llars a Espanya en situacions 
d'exclusió social (2007-2013) i a Catalunya l’any 2013 

 

Més preocupant encara és l'evolució de l'exclusió severa a Espanya, tant pel que fa a la intensitat 
i l’acumulació de problemes que implica, com per l'augment quantitatiu que ha experimentat: 5 

milions de persones es troben ja afectades per situacions d'exclusió severa, un 82,6% més que 

l’any 2007. L'exclusió severa representa el 43,4% del total de l'exclusió a Espanya. 

Per la seva banda, a Catalunya més d’1,8 milions de persones es veuen afectades per 
processos d'exclusió social, és a dir el 24,9% de la població del país (més de 570.000 llars). 

En el marc de l'espai de l'exclusió a Catalunya, cal destacar les 685.000 persones (el 37% de tota 

l'exclusió) que es veuen en situació d’exclusió severa (prop de 200.000 llars). 

En termes de població, mentre que Catalunya aquesta representa gairebé el 16% de tota la 

d'Espanya, la seva població en exclusió social representa el 15,8% de tota la població exclosa 
d'Espanya. 

 

 

 

2.2. Relació entre exclusió social i pobresa econòmica 



  

 

 

 

Si bé l'anàlisi sobre els processos d'exclusió ens aporta una imatge complementària d’aquella 

que normalment s'utilitza en termes de pobresa monetària, l'associació entre les dues variables 

és lògicament interessant i important. La relació entre la situació de pobresa econòmica i la 

integració social és, cada cop més, la relació més explicativa de la situació de les llars. Aquesta 
relació revela que no sempre una situació d'integració és una situació consolidada, ja que la llar 
pot estar en situació vulnerable. Així mateix, observem que la taxa de pobresa augmenta 
considerablement entre les llars excloses, i que la proporció de llars excloses també 
s’incrementa àmpliament entre les llars pobres. Altrament dit, no n’hi ha prou en definir les 

llars en funció d’una sola categoria, sia la pobresa, sia l’exclusió. 

A Espanya, concretament, la taxa de pobresa es multiplica per 3,7 entre les llars excloses, i el 

nombre de llars excloses per 3,8 entre els pobres; la relació entre exclusió social i pobresa 

econòmica és encara més clara i estreta a les llars de Catalunya (cal multiplicar respectivament 

per 4,4 i 3,7). 

Hem establert la pobresa severa (per sota del 30% de la mitjana dels ingressos equivalents) com 

un indicador d'exclusió social en si mateix, tot considerant que, en una societat de mercat, cal 

disposar d'uns ingressos mínims per estar plenament integrat. Tanmateix, per sobre d'aquests 

ingressos necessaris mínims, no és clara la relació automàtica entre baixos ingressos i exclusió. 

El que cal fer, doncs, és articular les dues categories a través d'un concepte complex per 
poder-nos apropar a la seva situació d’una manera més precisa. I això es materialitza en un 

mapa conceptual amb quatre categories: integrats no pobres; exclosos no pobres; pobresa 

integrada; exclosos pobres. 

Deixant al marge les llars per a les qual no disposem d’una informació fiable sobre els seus 

ingressos, al gràfic següent podem veure la distribució de les llars segons la relació entre 
exclusió i pobresa. L'anàlisi complementaria de la pobresa relativa (en termes monetaris) i 

l'exclusió social (multidimensional) ens permet detectar algunes zones grises de la realitat social. 

La integració no pobre. La majoria de les llars a Espanya i a Catalunya estan plenament 

integrades i per damunt del llindar de pobresa. Amb tot, a Espanya aquest espai s'ha reduït d’una 
manera continuada entre els anys 2007 i 2013. L’any 2013, el 61% de les llars de Catalunya es 

trobaven en aquest espai social enfront del 54,4% de les llars a Espanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.2. Relació entre la pobresa relativa (menys del 60% de la mitjana) i l'exclusió 
social (dues vegades la mitjana de l'índex d'exclusió) (% sobre el total) 



 

 

Font: EINSFOESSA 2007, 2009 i 201311 

 

La pobresa integrada representa els sectors integrats socialment, però amb ingressos 

insuficients que els situen per sota del llindar de pobresa. Aquest espai s'ha eixamplat força entre 

els anys 2007 i 2013, passant del 5,2% de les llars a Espanya al 9,4%. A Catalunya, representen 
el 6,4% de les llars. Quan apliquem aquests resultats al conjunt de les llars a Catalunya, un total 

de 177.000 llars (565.000 persones) es troben integrades i per sota del llindar de pobresa (4,7 

milions de persones a Espanya). 

Així mateix, també s’identifiquen altres processos d'exclusió que no només es poden entendre 
com una manca d'ingressos: els exclosos no pobres. A Espanya, durant la primera etapa de la 

crisi, la proporció d'aquestes llars augmenta, i passa del 7,3% l’any 2007 al 8,4% l’any 2009. 
L’any 2013 el 8,5% de les llars a Espanya i el 10,5% a Catalunya (289.000 llars) estan per sobre 

del llindar de pobresa, tot i que presenten diversos problemes d'integració social. La seva 

situació implica més vulnerabilitat en un context de crisi laboral i, per tant, poden presentar un 
major risc si s’estén la pobresa. 

Finalment, l'espai social dels exclosos pobres a Espanya l’any 2007 representava el 4,9% de 

les llars, una xifra que s'ha intensificat notablement fins a arribar, l’any 2013, al 10% de les llars; 
a Catalunya representen el 7,6%. Aquestes llars haurien de ser les principals receptores de les 

polítiques d'activació juntament amb la garantia d'ingressos mínims. A Catalunya, més de 

777.000 persones es veuen afectades per processos d'exclusió social i per una situació de 

pobresa (208.000 llars). 

Taula 2.3. Estimació de la població i del nombre de llars a Espanya i a Catalunya segons el 
nivell d'integració i la situació de pobresa econòmica (2013) 

                                                                 

11
 Per calcular la variable d'ingressos, i posteriorment l'indicador de pobresa, hem emprat els ingressos 

declarats per a la llar, però s'ha preferit ser conservador i hem evitat incloure les llars que no declaren els seus 
ingressos totals d’una manera fiable. Seguint aquesta idea d'incloure com a ingressos vàlids només els fiables, 
s'han eliminat les llars que afirmaven que perceben alguna prestació o ingressos per alguna activitat, però no 
que tampoc n’han dit l’import. Així mateix, tampoc s'han tingut en compte aquells qui no contestaven a la 
totalitat dels ingressos. Finalment, els entrevistadors havien d’omplir una pregunta dient si les respostes sobre 
els ingressos els semblaven fiables. També es van desestimar els casos en què l'entrevistador va considerar 
que les respostes no eren fiables. Amb aquestes premisses, un 14,4% de la mostra de les llars a Catalunya (un 
17,9% a Espanya) roman sense tenir una estimació fiable dels seus ingressos. 



  

 

 

 

 

2.3. Eixos de l'exclusió social12 

Hem analitzat la població de Catalunya amb relació a la integració-exclusió social i hem 

identificat alguns subgrups en funció de la relació entre l'exclusió i la pobresa monetària. En 

aquest tercer punt mirarem de detectar les situacions més habituals d'exclusió a partir dels eixos 

de l'exclusió social: econòmic, polític i social (relacional). Més endavant analitzarem cadascun 

dels eixos de l'exclusió social a partir dels indicadors que el conformen. Així, els problemes que 
defineixen l'eix que predominen en la situació de vulnerabilitat de la població d’Espanya i de 

Catalunya és, d’una manera clara, el polític, seguit per l’econòmic i, finalment, el social. 

Pel que fa a l'eix polític, la proporció de llars de Catalunya supera les obtingudes a 
Espanya. En canvi, a les llars d’Espanya els afecta més l'eix econòmic i l'eix social que no pas 

les llars de Catalunya (44,3% i 11,3% enfront del 41,1% i l’11,2%, respectivament). En termes de 
població i no pas de llars, la societat catalana pateix en major mesura els problemes relacionats 

amb l'eix polític i l'eix social. Val a dir, també, que el diferencial entre les persones a escala 

estatal i autonòmica és una mica més gran en els tres eixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2.3. Percentatge de llars i de població de Catalunya i d’Espanya afectades per 
cadascun dels eixos de l'exclusió social l’any 2013 

                                                                 

12 Vegeu el glossari: composició dels eixos de l'exclusió social. 



 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

Si analitzem ara aquests eixos en funció dels nivells d'integració social, a Espanya veiem 
diferències destacables pel que fa a l'evolució entre els anys 2007 i 2013, així com en la 

comparació estatal i autonòmica de l’any 2013. Lògicament, en aquesta ocasió no treballem amb 

les llars plenament integrades, ja que aquest grup no es veu afectat per cap dels indicadors que 

conformen aquests eixos. 

Doncs bé, l'empitjorament de la situació social a Espanya es manifesta per un ascens clar i 
continu de la proporció de llars que entre els anys 2007 i 2013 es veuen afectades per l'eix 

econòmic en tots els segments d'integració-exclusió social. D'altra banda, durant aquest període 

ja no són les mateixes llars les que es veuen afectades en major mesura pels problemes de l'eix 

polític. Mentre que la proporció de llars integrades d’una manera precària i en exclusió moderada 
que pateixen aquests problemes s'ha reduït sensiblement, entre les llars en exclusió severa 

aquesta proporció ha augmentat. Finalment, cal destacar que, en conjunt, els problemes de 

relacions socials i familiars han experimentat un descens en tots els nivells d'integració social de 

les llars a Espanya. 

En síntesi, l’any 2013 la integració precària s'ubica fonamentalment en l'eix polític, l'exclusió 
moderada en l'eix econòmic i sobretot en el polític, i l'exclusió severa en els eixos polític i 

econòmic, tot i que amb més força en l'eix polític. 

L'eix econòmic afecta en major mesura a tots els segments de llars a Espanya, menys l'exclusió 

severa, que és superior entre les llars a Catalunya de 3,2 punts. Per la seva banda, l'eix polític és 
més discriminant de la situació de vulnerabilitat de les llars de Catalunya, sigui quin sigui el seu 

nivell d'integració-exclusió. Per acabar, a Catalunya l'eix social-relacional mostra proporcions 

superiors a les llars precàriament integrades i en exclusió severa. 

 

Taula 2.4. Percentatge de llars afectades pels eixos de l'exclusió social segons els nivells 
d'integració-exclusió social (%) 
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La relació entre integració social i pobresa econòmica a Espanya entre els anys 2007 i 2013 

mostra un empitjorament evident de la situació social de les llars en l'eix econòmic. Amb 
referència a l'eix polític, ha augmentat la proporció de llars afectades entre les quals se situen per 

sota del llindar de pobresa, independentment del seu nivell d'integració-exclusió. Finalment i 

d’una manera global, a Espanya l'eix social-relacional afecta en menor mesura les seves llars 

durant aquest període, tret de les llars integrades no pobres, que han augmentat lleument (0,6 

punts més). 

Analitzant ara aquesta relació a Espanya i a Catalunya l'any 2013, la diferència entre els sectors 

exclosos pobres i els que arriben a un cert nivell d'ingressos és considerable en termes de 

proporció de llars afectades pels eixos econòmics i polítics que hem analitzat. Així, gairebé 9 de 

cada 10 llars excloses pobres a Catalunya (el 90,9%) estan afectades per problemes de l'eix 
econòmic (dimensió de l'ocupació i/o del consum) enfront del 73% de les llars excloses que se 

situen per sobre del llindar de pobresa (el 93,7% enfront del 65,4% a Espanya). D’altra banda, la 

immensa majoria de les llars excloses pobres a Catalunya estan afectades per l'eix polític enfront 

del 80,3% de les llars excloses no pobres (el 93,7% enfront del 77,7% a Espanya). Això permetria 

avalar la tesi que la transferència de renda a aquests sectors podria tenir un impacte molt 
important en el seu nivell d'integració general. Per tant, tot i que els diners no semblen pas 
garantir la integració social, sí que podríem reconèixer que, si més no, redueixen la 
intensitat dels problemes de l'exclusió social relacionats amb allò que és dels àmbits 
econòmic i polític. 

 

 

 

Taula 2.5. Percentatge de llars afectades pels eixos de l'exclusió social segons la relació 
entre integració social i pobresa econòmica (%) 
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Nogensmenys, no hi ha una correlació directa en l'eix social-relacional entre les llars més 

vulnerables pobres, ni a Espanya ni a Catalunya. D’aquesta manera, la proporció de llars 

afectades per les dimensions socials és superior entre les quals es troben en exclusió social i per 
sobre del llindar de pobresa (el 25%) enfront d'un 21,7% de les llars excloses pobres, essent 

superior a Espanya el percentatge de llars excloses pobres. 

 

 

2.4. Dimensions de l'exclusió social 

L'acumulació de problemes en diferents dimensions d'entre les quals hem analitzat en aquest 

document (ocupació, consum, participació política, educació, salut, habitatge, conflicte social i 
aïllament social), ha crescut significativament. No només s'ha produït una expansió de totes 
aquestes problemàtiques, sinó que, a més, a les llars afectades s'hi acumulen. 

Si ho comparem amb el conjunt de la població d'Espanya l’any 2013, veiem que l'acumulació de 

problemes en diferents dimensions és una mica més visible per a les persones residents a 

Catalunya. Concretament, la proporció de població de Catalunya que acumula problemes en 

almenys una dimensió supera en 1,2 punts (el 67%) la proporció trobada entre el conjunt de la 
població a escala estatal. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Gràfic 2.4. Evolució de la distribució percentual de la població d'Espanya (2007-2013) i de 
la població de Catalunya l’any 2013 segons la presència de problemes d'exclusió social en 
diverses dimensions 

 

Font: EINSFOESSA 2007, 2009 i 2013 

 

Sens dubte, a escala estatal, els àmbits que més han contribuït en l'augment de la fractura 
social són l'ocupació, l'habitatge i la salut. Hom podria creure que, en aquest assumpte, el 

nombre d'indicadors de cadascuna de les dimensions en què s'han definit té certa influència. Ara 

bé, l'evolució temporal no deixa dubte: la incidència dels problemes d'exclusió d'ocupació es 

multipliquen per 2,5 i els de salut es dupliquen. Els problemes d'habitatge que sortien d'un nivell 

relativament elevat, s'incrementen un 36%. 

Així mateix, són els mateixos àmbits els que prevalen en la situació d'exclusió social de la 
població de Catalunya, tot i que amb nivells d'incidència inferiors si ho comparem al conjunt de la 

població d'Espanya. 

D'aquesta manera, el 39,6% de la població de Catalunya es veu afectada per problemes 

d'exclusió laboral (1,9 punts menys que el total estatal). Aquesta situació s'intensifica entre la 
població de Catalunya que pertany als sectors d'exclusió, encara que de manera més reduïda que 

per a la població d'Espanya. S'observen tendències similars en els àmbits de l'habitatge i de la 

salut. 

 

 

 



 

Taula 2.6. Població d'Espanya (2007-2013) i població de Catalunya l’any 2013 per a 
cadascuna de les dimensions de l'exclusió per al total de la població, per a la població 
exclosa i per a l'exclusió social severa (%) 
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Per la seva banda, la participació política amb un 17,3% (3,4 punts més) i el conflicte social 
amb un 7,4% (1,2 punts més) són dues dimensions en què la població de Catalunya es veu més 

afectada que el conjunt de la població d'Espanya. Així mateix, trobem situacions similars per a la 

població de Catalunya exclosa i en exclusió severa. 

També cal destacar, amb relació als problemes de salut, que mentre per al total de la població 

predomina lleument la d'Espanya, pel que fa als sectors exclosos, la població de Catalunya 
està sobrerepresentada. 

En suma, crida l'atenció el pes de la privació dels béns més bàsics a les llars de Catalunya en 
exclusió severa (60,6%), 8,3 punts per sobre de la dada obtinguda a escala estatal, quan al 

contrari, pel total de la població de Catalunya i la població de Catalunya exclosa, aquest àmbit es 

manté per sota de les dades estatals. 

 

 

 

 



  

 

 

 

3. Les característiques de les llars i els sustentadors 
principals afectats per processos d'exclusió social 
En el capítol anterior hem analitzat la posició de la població de Catalunya en l'actual estructura 
social en funció de la seva situació en algun dels quatre segments de la integració-exclusió social. 

Ara descriurem cadascun d'aquests quatre segments amb l'ànim de caracteritzar la seva 

composició interna. En primer, analitzarem les dades a partir de les característiques del 

sustentador principal, i tot seguit descriurem els atributs bàsics d'aquestes llars l'any 2013 a 
Catalunya en comparació amb Espanya. D'aquesta manera, podrem aportar el perfil sociològic de 

l'exclusió social, així com identificar les situacions típiques d'exclusió a Catalunya. 

3.1.  El sustentador principal 

Una part important de la caracterització de les llars la dóna el perfil de la principal persona 

sustentadora. A efectes conceptuals, s'ha considerat com a sustentador principal la persona que 
aporta la principal font d'ingressos a la llar, independentment si és mitjançant la retribució de la 

seva ocupació o a través d'una prestació o un altre tipus de protecció social. Concretament es 

tracta d'analitzar una sèrie de variables elementals d'identificació dels sustentadors principals, com 

ara el sexe, l'edat, el nivell d'estudis, la relació amb l'activitat econòmica, la nacionalitat i el lloc de 
naixement, entre d'altres. A través d'aquestes variables independents, s'analitza i es descriu la 

composició interna d'aquesta població segons el tipus de llar en què resideixen. 

Pel que fa al gènere dels sustentadors principals, la immensa majoria són homes. Efectivament, 

a Catalunya aquesta proporció arriba al 58,7% de les llars enfront de només un 41,3% de dones 

(un 33,2% a Espanya). Si considerem els diferents nivells d'integració o d’exclusió, sí que hi ha 
algunes variacions destacables; aquestes variacions són més importants a Catalunya. 

Les proporcions més importants d'homes les trobem entre les llars plenament integrades (el 64,9% 

a Catalunya i el 71,9% a Espanya). Els homes predominen sobre les dones en tots els segments 

d'exclusió. No obstant això, val a dir que, a Espanya, la proporció d'homes es manté sempre per 
sobre del 62%, un percentatge més reduït entre les llars en exclusió moderada. En canvi, a 

Catalunya, entre les llars en exclusió severa, la proporció de dones sustentadores principals 

(53,5%) supera als homes en 7 punts percentuals. 

L'estructura d'edat per al conjunt dels sustentadors principals de Catalunya i d’Espanya és la 

següent: aquella que tenen menys de 30 anys (el 7,2%) conformen la proporció més baixa (enfront 
del 6,6% a Espanya), mentre que els sustentadors entre 30 i 54 anys representen el 48% (el 46,3% 

a Espanya), el 16,5% té entre 55 i 64 anys (enfront del 17,4% a Espanya), deixant un 28,3% per als 

que tenen 65 anys i més (29,6% a Espanya). D'aquesta manera, cal veure que els sustentadors 

principals residents a Catalunya són una mica més joves que en el conjunt de l’Estat, amb 53,6 

anys enfront dels 54,3 anys a Espanya; i això és així en tots els segments d'integració-exclusió 
social, llevat de les llars plenament integrades, amb 1,5 anys més a Catalunya. 

 

 

 



 

Taula 3.1. Distribució percentual de sustentadors principals en cada segment 
d'integració-exclusió, per sexe i per edat a Catalunya i a Espanya l’any 2013 
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El grau de formació assolit pel sustentador principal ha de ser un referent per, a priori, conèixer les 

possibilitats de desenvolupament social de la llar. Així mateix, a través de les dades de les 

enquestes anteriors ja vam comprovar com se solen associar en bona mesura les mancances 

culturals i formatives amb les situacions de major desavantatge i vulnerabilitat social. I al contrari, el 

nivell formatiu d'un sustentador que viu en una llar integrada és de grau superior que entre aquells 
que viuen en llars excloses. 

Doncs bé, tant a Espanya com a Catalunya, observem que a les llars integrades, és més alta la 

proporció de sustentadors principals amb estudis de grau de batxiller o superiors. Altrament dit, 
sembla que gràcies a haver assolit un nivell cultural i/o formatiu alt, els sustentadors 
principals són un factor de protecció davant l'exclusió social. 

Les llars no integrades també tenen una part de sustentadors principals amb nivells educatius alts; 

ara bé, aquesta funció no val per assegurar estar fora de perill de l'exclusió social. En el cas de 

Catalunya, la proporció de sustentadors en exclusió i amb estudis de grau de batxiller o superiors 

(40,3%) supera clarament als que a Espanya es troben en la mateixa situació (27,4%). És a dir, a 
Catalunya el factor de protecció basat en els estudis més alts del sustentador principal és més feble 

que en el conjunt de l'Estat. 

Ateses les dificultats que poden encarar els estrangers pel que fa a l'aprenentatge lingüístic, els 

costums i els codis de la cultura de la societat d'acollida, així com per exercir els drets de 
ciutadania, el fet de ser originari d'un altre país representa un factor de vulnerabilitat. 



  

 

 

 

De manera global, tenim una distribució en què predominen fortament els sustentadors de 

nacionalitat espanyola o d'un país comunitari de la UE 1513, concretament el 87,8% enfront del 

89,9% a Espanya. Així mateix, s'observa la mateixa tendència i proporcions similars per cadascuna 

de les situacions d'integració-exclusió. Tanmateix, entre les llars integrades aquesta proporció és 
encara més gran. Al contrari, com més vulnerable és la situació social de la llar, més alta és la 

proporció de sustentadors de nacionalitat estrangera extracomunitària o UE 1214 (ampliació de la 

UE), passant d'un 2,8% entre les llars plenament integrades (1,7% a Espanya) a un 31,7% entre 

les llars excloses. La tendència és similar entre els sustentadors principals de nacionalitat 

espanyola d'ètnia gitana. 

 

Gràfic 3.1. Distribució percentual de sustentadors principals en cada segment 
d’integració-exclusió, per nivell d'estudis a Catalunya i a Espanya l’any 2013 
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Vegem ara la relació dels sustentadors principals amb l'activitat econòmica (ocupació, atur o 

inactivitat), és a dir, el seu posicionament en el mercat de treball. Sembla primordial abordar la 

qüestió econòmica com un element central de l'equilibri vital i social d'una llar en el seu procés 
d'inclusió en la societat. L'ocupació es converteix, així, en un aspecte clau per entendre i per 

                                                                 

13 Conjunt de països que pertanyien a la Unió Europea entre l’any 1995 i el 2004: Alemanya, Bèlgica, França, 
Itàlia, Luxemburg, Països-Baixos, Dinamarca, Irlanda, Regne-Unit, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, 
Finlàndia i Suècia. 
14 Nota 14 Conjunt de països que van integrar la Unió Europea en processos d'ampliació posteriors a l’any 
2004: Xipre (només la part sud de la illa), Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República Txeca, 
Eslovàquia, Eslovènia, Bulgària i Romania. 



 

interpretar l'exclusió social. D'aquesta manera, comprovem que la intensitat més grossa de 
l'exclusió social a la llar s’emmiralla en una relació més precària del sustentador amb el 
mercat de treball. 

Entre altres motius, cal relacionar el fet de ser actiu o inactiu en el mercat laboral amb l'edat del 
sustentador principal. D'aquesta manera, en ser una regió amb una àmplia població en edat 

potencialment activa, és lògic que la proporció de sustentadors que estan treballant (el 54,2%) 

superi a la dels sustentadors al conjunt de l'Estat (49,7%). De la mateixa manera, el 10,2% estava 

buscant feina la setmana anterior a l'enquesta enfront de l’11,2% dels sustentadors d'Espanya. 

Finalment, a Catalunya el 24,5% perceben una pensió per jubilació o prejubilació (el 25,8% a 
Espanya). 

Com ja hem dit, hi ha una relació directa entre una situació de precarietat en el mercat laboral i una 

major situació de vulnerabilitat social del sustentador principal. Així, veiem com augmenta la 

proporció de sustentadors en situació d'atur en els segments d'exclusió més severa; i al contrari, es 
redueix la proporció d’aquells que treballen. Per la seva banda, el fet de percebre una pensió de 

jubilació/prejubilació sembla un element prou sòlid per mantenir les llars en l'espai de la integració 

o atenuar la intensitat d'exclusió social dels sustentadors residents a Catalunya, que representen el 

35,3% a les llars integrades i l’11% en llars en exclusió severa. 

Gràfic 3.2. Distribució percentual de sustentadors principals en cada segment 
d’integració-exclusió, per nacionalitat a Catalunya i a Espanya l’any 2013 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

 



  

 

 

 

Taula 3.2. Distribució percentual de sustentadors principals (SSPP) en cada segment 
d'integració-exclusió, per relació a l'activitat i estabilitat laboral a Catalunya i a Espanya 
l’any 2013 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

Un altre element important que incideix en la integració-exclusió social dels sustentadors principals 

és l'estabilitat o la precarietat de la seva situació laboral. Doncs bé, entre ells, ésser assalariat i 

disposar d'un contracte indefinit és la situació majoritària a Catalunya i a Espanya. 

Amb relació a aquest fet, en el gràfic següent constatem que tenir una relació laboral del tipus 

indefinit, és a dir estable, encara és un factor de protecció per mantenir-se en la integració social a 
Catalunya per gairebé 8 de cada 10 sustentadors (el 73,5% a Espanya). No obstant això, cal 

destacar que entre les llars excloses també hi ha una proporció alta de sustentadors per aquells 

qui, tenir estabilitat laboral (54,3% a Catalunya i 48,8% a Espanya), no és prou motiu per romandre 

en la integració o per sortir de l'exclusió social. 

Per la seva banda, tant a Catalunya com a Espanya, la temporalitat laboral s'associa en major 

mesura a situacions de vulnerabilitat social. El 31,4% dels sustentadors exclosos a Catalunya 

tenen una ocupació temporal enfront de l’11,6% dels integrats (30% i 13% respectivament a 

Espanya). 

Finalment, emprendre una activitat per compte propi caracteritza una mica més als sustentadors en 
llars socialment integrades. Per contra, l'ocupació irregular és un factor desencadenant 
d’exclusió, essent pràcticament inexistent en l'espai de la integració social. 

Finalitzem la descripció del perfil sociològic del sustentador principal a través de la tipologia dels 

principals ingressos percebuts l'any 2012. No es tracta d'analitzar encara el nivell d'ingressos o el 

nivell de pobresa, sinó de classificar en 4 categories els ingressos percebuts segons la seva 
provinença, que són: sense ingressos (ni d'activitat ni de protecció social), només ingressos de 

protecció social (pensions, prestacions per atur, ajudes dels serveis socials, beques per a 

l'educació, ajudes d'entitats privades), combinació d'ingressos provinents d'una activitat laboral i 

protecció social, i només ingressos fruit d'una activitat laboral. 



 

Taula 3.3. Distribució percentual de sustentadors principals en cada segment 
d'integració-exclusió, per tipologia d'ingressos a Catalunya i a Espanya l’any 2012 

La meitat de la població sustentadora de Catalunya percebia exclusivament ingressos fruit d'una 

activitat laboral (el 48,1% a Espanya). En aquest cas, les proporcions més importants les trobem 

entre els sustentadors integrats (el 53,6%). D'altra banda, 4 de cada 10 sustentadors només 

perceben ingressos de protecció social enfront del 40,9% a Espanya. Aquest tipus d'ingressos es 

perceben lleument més entre llars excloses (el 38,8% enfront del 37,3% en llars integrades). 

Un 7,2% disposaven d'ingressos d'activitat juntament amb algun tipus de protecció social (el 6% a 

Espanya). A Catalunya i a Espanya, la major part d'aquests sustentadors principals es troben en 
l'exclusió social (11,3% i 8,8% respectivament). Cal parlar també del 4,2% dels sustentadors (o 
persones de referència), el 5% a Espanya, que l’any 2012 no han percebut cap tipus 
d'ingressos. És evident que el pes d'aquest col·lectiu augmenta a mesura que empitjora la situació 

de desavantatge i de vulnerabilitat de la llar. 

3.2. Característiques bàsiques de les llars 

Fins ara, hem descrit les característiques bàsiques dels sustentadors principals a partir de la 

relació amb la integració-exclusió social. En aquest apartat analitzarem una sèrie de variables que 
volen caracteritzar les llars tant de Catalunya com d’Espanya. 

En primer lloc, oferim una sèrie de dades relacionades amb l'economia de la llar, a través de 

variables com ara el nivell de pobresa objectiva, la percepció subjectiva de pobresa que tenen els 

membres de la llar sobre la seva situació econòmica i la tipologia d'ingressos percebuts durant l'any 
2012. 

Per analitzar el nivell d'ingressos a la llar, la Unió Europea estableix que les llars els ingressos 

econòmics de les quals són inferiors al 60% de la renda mitjana equivalent, es troben en situació de 
pobresa, que pot arribar a ser severa quan no arriben al 30%. Doncs bé, observem que  la 
proporció de llars pobres s'agreuja a mesura que la situació d'exclusió social creix. En 

conjunt, el 16,5% de les llars de Catalunya són pobres (enfront del 23,5% a Espanya), un 13,5% 

amb pobresa moderada i un 3% en severa (respectivament 18,2% i 5,3% per a Espanya). 

Aquestes dades globals contrasten amb l'augment constant i continu de la pobresa a mesura que 

ens endinsem en llars en exclusió. Centrant-nos ara en la pobresa severa, en què només hi ha llars 



  

 

 

 

excloses en aquesta situació, passem d'un 4,1% per a llars en exclusió moderada (8,9% a 

Espanya) al 34,1% per a les llars en exclusió severa (46, 5% a Espanya). 

A més d'aquesta classificació objectiva de nivell de pobresa, comptem també amb la percepció 

subjectiva que tenen els membres de la llar sobre la seva situació econòmica. Per aquest motiu, 
s'ha preguntat a la població de Catalunya i d’Espanya com qualificarien la seva llar tenint en 

compte la seva situació econòmica durant els darrers dotze mesos. 

Davant d’una situació de menor pobresa objectiva de les llars a Catalunya en comparació 
amb el conjunt estatal, cal afegir però una apreciació general més negativa de la situació 
econòmica de la llar respecte del conjunt de la societat. Concretament, el 44,4% de la població 

aprecia la seva situació econòmica de la llar en la mitjana espanyola, enfront del 46% a Espanya. 

Això no obstant, la percepció és de major pobresa econòmica en funció de l’empitjorament de la 

situació de vulnerabilitat de les llars. 

És interessant observar la comparació entre la taxa de pobresa «objectiva» i la proporció de llars 
que s'autoclassifiquen com gairebé pobres o pobres (vegeu Gràfic 3.4). Com podem observar, 

independentment de la situació d’integració-exclusió de les llars, amb prou feines hi ha diferència 

entre la seva situació real i la percepció que tenen sobre la seva situació econòmica. Ara bé, a 

Catalunya la proporció de llars autoclassificades com a pobres és una mica superior a la taxa de 

pobresa, una diferència que s’eixampla una mica a les llars excloses. És interessant comprovar 
que en un context de major bonança econòmica a Espanya (EINSFOESSA 2007), la percepció de 

pobresa era sensiblement major que la taxa de pobresa «real» calculada per a les llars més 

excloses. En canvi, a Espanya l’any 2013 i després d'un llarg període de crisi econòmica i d’un cicle 
d'empobriment del conjunt de les llars, la tendència és inversa: es percep una millor situació 
econòmica malgrat que els nivells d'ingressos són molt inferiors respecte del llindar de 
pobresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gràfic 3.4. Taxes de pobresa objectives i subjectives de la situació econòmica del llar 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

 

Si observem la tipologia dels principals ingressos que les llars van rebre l'any 2012, veiem que el 

39,1% d’elles només van disposar d'ingressos d'activitats (el 38,8% a Espanya), i que les 
proporcions més elevades les trobem, com és lògic, a les llars plenament integrades (el 40,4% 

enfront del 41,2% a Espanya). Així mateix, 3 de cada 10 llars disposaven exclusivament 

d'ingressos de protecció social (30,1% enfront del 31,3% a Espanya), una mica més entre les llars 

en exclusió social a Catalunya. Gairebé un altre terç (el 29,8%) ha percebut ingressos d'activitat i 

protecció, essent aquesta proporció més gran entre les llars excloses (el 37,7%). 

Cal ressaltar també el 0,9% de les llars (l’1,3% a Espanya), que l’any 2012 no han obtingut cap 
tipus d'ingressos (prop de 25.000 llars). A més, el pes d'aquest col·lectiu augmenta a mesura 

que empitjora la situació de desavantatge i vulnerabilitat de la llar, tot i que en menor mesura que a 

Espanya, assolint el 2,1% de les llars excloses (4.000 llars) enfront del 4,8% a Espanya. 

Entre les llars que només van obtenir ingressos de protecció social, hi ha una sèrie d’importants 

variacions en els nivells d'integració-exclusió en funció de si es tracta de protecció social 
contributiva o no contributiva. Així, les llars a Catalunya que percebien com a únic ingrés una 
pensió o prestació del tipus no contributiva, tenen 3,5 vegades més possibilitats de 
trobar-se en l'espai de l'exclusió. 

 

 

 

 



  

 

 

 

Gràfic 3.5. Distribució percentual de llars per a cada segment d'integració-exclusió, segons 
la tipologia de protecció social 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

Al costat de la tipologia dels ingressos rebuts s'aporten dades sobre la intensitat laboral de les llars, 
és a dir, es mesura el percentatge d’integrants que treballen (ocupats), essent 0% si no treballa cap 

integrant i 100% si estan tots ocupats a temps complet. El gràfic següent contempla llars de baixa 

intensitat laboral, aquelles amb una intensitat inferior al 20% i de mitjana-baixa intensitat laboral o 

aquells entre el 20% i menys del 50%. Atesos els baixos salaris, la intensitat laboral s’estableix com 

un dels elements clau en l'entrada o en la sortida de les llars de les situacions de pobresa. 

Com podem veure, les llars a Catalunya amb les taxes de baixa i mitjana-baixa intensitat pel que fa 

a l'ocupació són inferiors a les del conjunt estatal, 14,5% i 10,9% respectivament enfront del 17,8% 

i del 12,8% a Espanya. Observem unes notables diferències en funció dels nivells 
d'integració-exclusió de les llars, de manera que la meitat de les llars a Catalunya que pateixen 
exclusió severa (el 47,3%) tenen una baixa intensitat pel que fa a l’ocupació (el 52,2% a 

Espanya), i tan sols el 4,5% de les que estan plenament integrades (el 6,6% a Espanya). 

 

 

 

 

 

 



 

Gràfic 3.6. Taxes de baixa i mitjana-baixa intensitat laboral de les llars de Catalunya i 
d’Espanya en cada segment d'integració-exclusió 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

Una altra de les qüestions d'interès per a la descripció i la caracterització de l'exclusió social, és la 

mida de la llar a través del nombre mitjà de membres que la integren segons la situació 
d'integració-exclusió social. La grandària mitjana del conjunt de les llars és el mateix a Catalunya 
que a Espanya, amb 2,7 persones per llar. Cal destacar que el nombre mitjà de persones que 
formen una llar augmenta quan s'agreuja la situació d'exclusió social de les llars, passant de 

2,5 persones en llars plenament integrades a 3,4 persones en llars en exclusió severa a Catalunya 
(3,3 persones a Espanya). 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Gràfic 3.7. Mida mitjana de les llars en cada segment d'integració-exclusió a Catalunya i a 
Espanya

 

Font: EINSFOESSA 2013 

Addicionalment, s'aporten dades sobre la nacionalitat i l’origen ètnic dels membres de la llar. Doncs 

bé, en conjunt, la immensa majoria de les llars té tots els membres de nacionalitat espanyola o d'un 

país de la UE 15. De tota manera, a Catalunya la proporció de llars integrades almenys per alguna 

persona estrangera extracomunitària o d'algun país de la UE 12 (ampliació de la UE) representa el 
12,6% (enfront del 9,2% a Espanya). D'altra banda, l’1,8% de les llars són de nacionalitat 

espanyola i d’ètnia gitana (el 2,4% per al conjunt de les llars a Espanya). Segons la situació 

d'integració-exclusió social, com més vulnerable és la situació social de la llar més alta és la 

proporció de llars amb algun membre de nacionalitat estrangera. La tendència és similar entre les 

llars de nacionalitat espanyola d'ètnia gitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gràfic 3.8. Percentatge de llars en cada segment d'integració-exclusió, per nacionalitat i 
origen ètnic 

Font: EINSFOESSA 2013 

Mitjançant l’anàlisi més detallada la composició de les llars podrem conèixer les realitats de 

convivència a les llars d’una millor manera, i podrem relacions entre la situació 
d'integració-exclusió i el tipus de llar a què pertany. Com veiem, la distribució percentual per al 

conjunt de llars de Catalunya és molt similar a l'obtinguda per al conjunt de llars a escala estatal. 

Així, un terç de les llars inclouen almenys una persona més gran de 65 anys (el 34,8% a Catalunya 

i a Espanya), essent inferior a Espanya en tots els segments d'integració-exclusió a excepció de la 

integració plena. Per contra, prop de la meitat de les llars tenen un menor d'edat o jove entre 18 i 24 
anys (49,6% en els dos àmbits territorials). Tant a Catalunya com a Espanya es verifica que l'espai 

social d’exclusió severa és jove, és a dir, que augmenta clarament la proporció dels que tenen 

algun menor de 18 anys respecte a les llars integrades, i també els que tenen algun membre jove 

entre 18 i 24 anys. 

D'altra banda, hi ha altres tipus de llars amb actors especialment desencadenants d'exclusió, tant a 
escala estatal com autonòmica; són les llars del tipus monoparental, les llars amb algú en situació 

d'atur i amb alguna discapacitat. En aquests casos, la proporció de llars amb aquesta composició 

és més gran com més vulnerable és la seva situació social. 

La mida de municipi i el tipus de barri on s'ubiquen les llars ens donaran una panoràmica de 
cadascun dels quatre tipus de llars. En primer lloc, veiem que la ubicació de les llars, segons el 

nivell d'urbanitat o ruralitat del municipi de residència no és la mateixa si es tracta d'integració o 

d’exclusió social. És interessant constatar la relació directa que sembla que hi ha a Catalunya i a 

Espanya entre les situacions d'exclusió més severes i els àmbits urbans de residència (municipis 



  

 

 

 

amb més de 100.000 habitants o periurbà, entre 20.000 i 50.000 habitants). La població d’Espanya 

i de Catalunya és majoritàriament urbana i, per aquest motiu, la majoria dels sectors més exclosos 

es troba en l'hàbitat urbà i en el semiurbà. 

Per acabar, és evident que les llars ubicades en barris degradats o marginals tenen més 
probabilitats de trobar-se en una situació de major vulnerabilitat social. Ara bé, és important 

precisar que un 13% de les llars de Catalunya resideixen en un entorn amb aquestes 

característiques enfront del 18,9% a Espanya. 

 

3.3  Els perfils de l'exclusió social 

A tall de síntesi, tot seguit mostrem el perfil sociològic de l'exclusió social a Catalunya amb relació a 

la situació d'integració-exclusió social dels sustentadors principals i de les llars. El 24,9% de les 

llars a Catalunya viu en exclusió social (el 15,7% en exclusió moderada i el 9,2% en exclusió 

severa), al voltant de 573.000 llars (1,8 milions de persones). 

Els sustentadors de llars en exclusió social són principalment homes, el 45,5% dones, i compten 

amb una edat mitjana de 47,7 anys, essent aquesta clarament inferior a la resta de la societat 

catalana. Són majoritàriament de nacionalitat espanyola tot i que s'observa també una 

sobrerepresentació de sustentadors de nacionalitat estrangera no comunitària o de la UE 12 

(ampliació de la UE), així com espanyols d'ètnia gitana. En general, han assolit nivells d'estudis 
baixos o molt baixos; cal destacar també el pes d’aquells que tenen estudis del tipus grau de 

batxiller, BUP, FP o superiors que es troben en situació d'exclusió social (el 40,3%). Com és lògic 

en el context de crisi laboral, una part considerable dels sustentadors exclosos estan en situació 

d'atur (el 38,5%), dels quals la majoria fa més d'un any. Malgrat tot, cal assenyalar que si bé 4 de 
cada 10 tenien feina, això no estat suficient per millorar substancialment la seva situació social (la 

meitat de la població exclosa té una relació laboral indefinida). Cal associar també l'espai de 

l'exclusió social amb l'ocupació temporal i l'ocupació irregular o d'exclusió. També volem fer èmfasi 

sobre el 9,6% de sustentadors exclosos que no han rebut cap tipus d’ingrés, és a dir, ni per rendes 

del treball ni de protecció social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagrama 3.1. Perfil mitjà de Sustentador principal en exclusió social a Catalunya 

 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

4 de cada 10 són famílies pobres. Una altra característica determinant d'aquestes llars està 
relacionada amb la baixa intensitat laboral dels seus membres (el 31,5%). Sobresurten, a més, les 

llars espanyoles que pertanyen a la minoria ètnica gitana (el 4,5% enfront de l’1,9% del conjunt de 

les llars a Catalunya) i els estrangers extracomunitaris o originaris de països de la UE-12 (el 25,4% 

enfront del 12,6% en total a Catalunya). Al mateix temps, moltes d'aquestes llars resideixen en 

barris degradats o marginals i en municipis amb més de 100.000 habitants, essent especialment 
infrarepresentats els qui resideixen en municipis del tipus rural. La grandària mitjana d'aquestes 

llars, amb 3,2 persones, és inferior a la de les llars integrades amb 2,5 persones. Pel que fa a la 

seva composició interna, si bé la part més important de les llars excloses són del tipus nuclear amb 

fills, cal ressaltar també les llars monoparentals que superen les llars integrades. Volem destacar, 

alhora, la vulnerabilitat social més grossa de les llars amb almenys algun membre menor d'edat o 
jove entre 18 i 24 anys, així com amb algú en situació d'atur o amb alguna discapacitat. 

 

Diagrama 3.2. Perfil mitjà de la Llar en exclusió social a Catalunya 



  

 

 

 

 

4. Les dificultats en l'eix econòmic 
L'estudi de l'exclusió social i el seu desenvolupament a través de l'Índex sintètic d'exclusió social 

(ISES) s'ha realitzat sobre la base de tres grans eixos d'anàlisi de la situació de les llars, sent un 
d’ells l'eix econòmic (els altres dos són l'eix polític i de ciutadania i l'eix social-relacional). L'eix 

econòmic s'endinsa en les característiques de la llar pel que fa a la participació en la producció i la 

participació en el consum. En la dimensió relacionada amb l'ocupació s'observen els processos 

que exclouen les llars i als seus membres d'una relació laboral normalitzada, mentre que la 
dimensió referida al consum analitza la suficiència i/o la qualitat dels ingressos econòmics per a la 

participació en la societat i la privació de béns considerats bàsics. 

L'eix econòmic és el segon eix que més afecta les llars d’Espanya i de Catalunya; després l'eix 

polític. A Catalunya, el 41,1% de les llars estan afectades per l'eix econòmic, mentre que a 

Espanya el 44,3% de les llars pateix algun tipus de dificultat en l'eix econòmic. 

Gràfic 4.1. Percentatge de població de Catalunya i d’Espanya afectada per cadascuna de les 
dimensions de l'eix econòmic l’any 2013 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

En termes generals, val a dir que dins de l'eix econòmic, l'atur exerceix una important pressió 
desencadenant d’exclusió sobre les llars a Catalunya. La dimensió relativa a l'exclusió de 

l'ocupació és la que afecta de manera més extensa en el marc de l'eix econòmic, abraçant al 39,6% 

i al 41,5% de la societat catalana i espanyola, respectivament. Un tipus d'exclusió que arriba a 8 de 

cada 10 persones de la població en exclusió severa a Catalunya. 

En molts casos, la desocupació afecta a totes les persones actives de la llar, una desocupació la 
durada de la qual es fa més llarga entre els sustentadors principals de la llar, i un atur que, sovint, 



 

no s'acompanya d'alternatives formatives que millorin l'ocupabilitat de les persones que el 

pateixen. 

La dimensió de l'exclusió del consum té una influència molt menys extensa entre la població 

general, 6,5% a Catalunya i 7,3% a Espanya, encara que per al grup de persones en exclusió 
severa, l'exclusió del consum arriba al 60,6%. Aquesta dimensió es manté en uns nivells 

relativament reduïts, encara que la perllongada situació de manca d'ingressos ja ha provocat algun 

increment significatiu (principalment en la pobresa severa a Espanya que s'ha duplicat, passant del 

2,3% l’any 2007 al 5,3% l’any 2013), i probablement anirà cap a més privació material. 

4.1. Els indicadors de l'eix econòmic 

L'eix econòmic de l’ISES el formen 8 indicadors, 6 en l’àmbit de l'ocupació i 2 en l’àmbit del 

consum. Els indicadors que afecten més llars són els relacionats amb l'àmbit de l'ocupació. 

Destaca especialment la circumstància d'aquelles persones desocupades que durant l'últim any no 

han rebut formació ocupacional, una realitat que arriba al 26,4% de les llars a Catalunya i al 27,6% 
a Espanya. 

Taula 4.1. Indicadors d'exclusió social de l'eix econòmic a Espanya i a Catalunya l’any 2013 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

 

D'altra banda, 1 de cada 10 llars a Catalunya i a Espanya, tenen a tots els seus membres actius a 
l’atur (30,4% a les llars excloses), la qual cosa genera grans dificultats d'accés a la renda i una 

realitat desintegradora i d'allunyament extrem del mercat laboral. A aquest procés també s'uneixen 

les llars, el 6,8%, en què el sustentador principal acumula un temps d'atur superior a un any (1 de 

cada 3 a les llars excloses). 



  

 

 

 

Una altra realitat de l'eix econòmic estretament relacionada amb la dimensió de l'ocupació, però 

també amb la del consum, és la d'aquelles llars que no reben rendes del treball (puix no tenen 

ocupació) ni rendes de pensions o prestacions contributives. Parlem, per tant, de llars sense 

ingressos del treball ni contributius, i que afecta el 5,6% de les llars a Catalunya, lleugerament 
inferior a la realitat d'Espanya (7,8%). 

Els indicadors de l’àmbit del consum afecten una menor proporció de llars, encara que mostren 

situacions d'extrema necessitat i, per tant, factors amb gran capacitat desencadenant d’exclusió. 

És el cas de la pobresa extrema, que afecta el 2,9% de les llars a Catalunya (al 13,8% de les llars 

excloses) i que es registra quan els ingressos són realment minsos (per exemple: menys de 273 € 
al mes per a llars unipersonals, o menys de 573 € al mes per a una llar amb dos adults i dos menors 

de 14 anys segons dades de l’EINSFOESSA 2013). La privació de béns considerats bàsics, com 

l'aigua corrent, l'aigua calenta, l'electricitat, l'evacuació d'aigües residuals, un bany complet, una 

cuina, una rentadora i un frigorífic; és una realitat que afecta el 2% de les llars a Catalunya, una 
proporció lleugerament superior a la d'Espanya (1,7%). 

 

4.2. La precarietat laboral i l'exclusió 

La desocupació ha estat un fenomen creixent des de l'inici de la crisi econòmica, i especialment la 

desocupació dels sustentadors principals, que ha exercit una influència decisiva en la realitat social 
de les famílies. A Catalunya, el 78,3% de les llars encapçalades per una persona aturada són fora 

de l'espai de la integració, una proporció considerablement alta, que situa l'atur com un dels factors 

de risc més potents per a l’hora de caure a l'espai de l'exclusió. 

La desocupació és un factor que ajuda l’expansió de l'exclusió social, però algunes 
situacions d'ocupació laboral també conviuen amb un allunyament de l'espai integrat, 
especialment en el cas de les dones. El 15% de les llars el sustentador principal de les quals 

treballa es troba en exclusió, una situació que afecta el 20,3% de les llars amb una sustentadora 

principal ocupada. 

L'ocupació precària té un fort caràcter desencadenant d’exclusió, sia en el seu vessant d'ocupació 
irregular, sia en el vessant d'ocupació temporal, i aquesta força desintegradora és encara més 

intensa en llars en què la persona de referència és una dona. En el conjunt de Catalunya, el 20,9% 

de les llars són fora de l'espai integrat, una realitat que contrasta amb aquelles llars en què els 

sustentadors principals treballen de manera regular i amb contracte temporal, en què el 

percentatge de l'exclusió se situa en un 36,7%, una xifra que arriba al 42% quan la sustentadora 
principal és una dona amb contracte temporal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gràfic 4.2. Percentatge de llars en exclusió social segons l’estabilitat a la feina del 
sustentador principal, a Catalunya i a Espanya. 

Font: EINSFOESSA 2013 

La condició més desintegradora es produeix en el moment en què més de la meitat de les llars a 
Catalunya que les encapçala una persona amb ocupació irregular pateixen exclusió social. No 
obstant això, l'existència d'una relació laboral regularitzada i estable actua com un factor de 
protecció davant situacions d'exclusió. Una realitat que trobem, per exemple, entre aquelles 

llars on el sustentador principal té un contracte indefinit, en què el percentatge de llars en exclusió 
es redueix al 13,1% a Catalunya i al 12,1% a Espanya. 

La pobresa és un dels àmbits de l'exclusió en què la relació amb l'ocupació i la inestabilitat 
de l'ocupació té més impacte. La taxa de risc de pobresa a Catalunya és del 16% per a les llars 

en què el sustentador principal treballa i puja fins al 34,9% en el cas dels sustentadors aturats 

(19,5% i 51,8% per Espanya, respectivament). Entre aquelles persones que estan treballant, la 
pobresa arriba al 14,6% de les llars amb sustentadors principals amb contracte indefinit i al 18,7% 

en el cas de les que tenen un contracte temporal (13,7% i 39,5% a Espanya). Malgrat això, la 

manca o la inestabilitat laboral a Catalunya generen processos d'empobriment i de separació de 

l'espai de la integració amb menys força que en el context general d'Espanya. Alhora, tenir feina i 

que aquesta tingui un caràcter indefinit serveix en menor mesura com a element de protecció 
enfront de la pobresa i de l'exclusió. 

L'exponent màxim de la precarietat laboral el trobem en aquelles llars en què el sustentador 

principal té una feina irregular (sense cobertura de la seguretat social) o una ocupació en una 

activitat econòmica sense capacitat integradora (llocs de treball d'exclusió). Encara que aquest 
tipus de situacions són poc freqüents a Espanya (2,9% i 3,2%, respectivament), i en la societat 



  

 

 

 

catalana general (2,8% i 3,9%, respectivament), cal tenir-los molt en compte atesa la seva 

capacitat desintegradora, ja que un terç de les llars el sustentador principal de les quals 

desenvolupa un ofici d'exclusió se situa fora de l'espai social de la integració, i gairebé dos terços 

dels sustentadors principals que desenvolupen una feina irregular viuen exclosos. 

 

4.3. La formació i l'ocupació 

S’ha demostrat que l'educació és una variable clau en la prevenció de l'exclusió social. Tal com 
hem vist en el capítol anterior, quan el nivell educatiu és més elevat, la probabilitat d'exclusió 
social és més baixa, i estarem per tant davant d’una permanència més estable en l'espai 
social de la integració. A més d'aquesta circumstància, l'educació influeix directament en les 

oportunitats a l’hora de tenir feina i, per tant en la generació d'ingressos per rendes del treball. La 

taxa d'atur que registra l'EPA per a les persones que no saben llegir ni escriure és 3,3 vegades 

superior a la taxa d'atur d'aquelles persones amb estudis superiors. 

La tendència que relaciona un nivell de formació més alt amb una millor protecció respecte de la 

desocupació, la veiem en els resultats de l’EINSFOESSA. A Catalunya, el 66% de la gent amb 

estudis universitaris té feina, una xifra 2,1 vegades superior al 30,9% de les persones que no han 

acabat els estudis obligatoris. Una tendència compartida amb el conjunt del país, encara que 

lleugerament més reduïda a Catalunya, que indica que avui, tenir estudis més enllà dels obligatoris, 
pràcticament duplica la possibilitat de tenir feina. La relació entre estudis i ocupació adquireix més 

força en el cas de la població femenina de Catalunya, ja que la proporció de dones amb estudis 

universitaris amb feina és del 55,3%, enfront del 21,9% de les dones que no han assolit els estudis 

obligatoris. 

 

Gràfic 4.3. Percentatge de persones de 16 a 65 anys amb una feina, segons nivell de 
estudis, a Catalunya i a Espanya 

 



 

Font: EINSFOESSA 201315 

El nivell d'estudis influeix en la probabilitat de trobar feina i en la de romandre o sortir de 
l'espai de la integració. En el capítol anterior es confirmava l'estreta relació entre el nivell 

d'estudis del sustentador principal i l'exclusió social. En aquesta anàlisi, centrada en la població 
potencialment activa de 16 a 65 anys, confirmem la força d'aquesta relació en comprovar que 

el fet de disposar d'un nivell d'estudis inferior exposa a la població a un major risc d'exclusió, amb 

especial incidència en la població sense estudis, però també entre aquelles persones que van 

acabar només l'educació obligatòria. A Catalunya, el grau d'exclusió de la població amb estudis 

d’FP, grau de batxiller i de la població universitària és fins i tot superior a l'obtingut a escala estatal. 

 

Gràfic 4.4. Percentatge de població potencialment activa en exclusió social, segons nivell 
d'estudis, a Catalunya i a Espanya 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

Tot i que la desocupació afecta a tots els grups poblacionals, el temps que hom roman sense feina 

també està relacionat amb la formació adquirida. Així ho confirmen les taxes d'atur de llarga 
durada, que oscil·len des del 68,5% per a persones que no van obtenir els estudis obligatoris a 

Catalunya, fins al 54,1% dels que tenen estudis universitaris. Per tant, tot i que la taxa d'atur de 

llarga durada a Catalunya (69,4%) és lleugerament superior a la d'Espanya (68,9%), la tendència 

en ambdós casos és coincident i indica que el fet de disposar d'un nivell d'estudis més alt facilita la 

sortida de la desocupació en un període de temps més curt i, per tant, la recuperació de la 

                                                                 

15 Taxes d'atur per nivell de formació assolit, sexe i grup d'edat. EPA IT2014, Enquesta de Població Activa, INE 



  

 

 

 

integració laboral com un pas endavant en el manteniment o en la recuperació de la integració 

social. 

 

 

Gràfic 4.5. Taxa d'atur de llarga durada, segons nivell d'estudis, a Catalunya i a Espanya 

Font: EINSFOESSA 2013 

 

En una societat marcada per l'atur i per la precarietat laboral, la inversió en formació 
professional i laboral no és proporcional, en les seves diferents possibilitats, sia formació 

ocupacional, sia formació prelaboral o formació professional per a l'ocupació. El 89% de les 

persones a Espanya i el 84% a Catalunya no han realitzat cap activitat formativa els darrers 12 

mesos, unes proporcions que baixen fins al 84% a Espanya i al 81% a Catalunya entre les 
persones a l’atur, però que resulta en molt poca formació relacionada amb l'ocupació si ho 

comparem amb les possibilitats de millora de l'ocupabilitat que teòricament podrien aportar 

aquestes accions. Ara bé, val a dir que les xifres de persones aturades que van realitzar activitats 

formatives són reduïdes en tots els casos. A Catalunya, observem més participació en les activitats 
formatives, especialment en la formació professional, a la qual van accedir el 7,5% de persones 

aturades. 

 

 

 

 

 



 

Gràfic 4.6. Proporció de persones aturades que van realitzar activitats formatives per a 
l'ocupació, a Catalunya i a Espanya 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

Les llars amb persones a l'atur i sense haver rebut formació ocupacional l'últim any s'ha multiplicat 

per 4 des de l'any 2007, una xifra que és doncs el 27,6% de totes les llars a Espanya i el 26,4% a 

Catalunya. Una realitat que arriba fins i tot al 60,3% de les llars en exclusió a Catalunya (56,9% a 
Espanya). Pot ser que l'escassetat d'ofertes d'ocupació i la manca d'ofertes formatives a l’abast 

estigui operant en aquesta realitat i provoqui una desmobilització formativa que impacta molt 

negativament la població amb un nivell d'estudis inferior. Un sector poblacional especialment 

vulnerable, ja que necessita compensar les seves grans dificultats respecte de l'ocupabilitat. 

 

 

5. Les dificultats de l'eix polític i de ciutadania 
L'eix polític i de ciutadania constitueix un altre dels eixos utilitzats en l'estudi de l'exclusió social. En 

ell, s'analitzen les característiques de les llars pel que fa a la participació política i l'accés als drets 

socials d'educació, l’habitatge i la salut. 

En la dimensió de la participació política s'observa el dret a escollir els nostres representants 
polítics i a ser escollits, així com la capacitat efectiva de participació política i ciutadana. En les 

dimensions relacionades amb la ciutadania, es considera l'accés en condicions similars al conjunt 

de la població, a l'educació, l'habitatge i la salut. 



  

 

 

 

Aquest és l'eix que afecta d’una manera més important les llars d’Espanya i de Catalunya 

(54,9% a Catalunya i 52% de les llars a Espanya). 

Gràfic 5.1. Percentatge de població de Catalunya i d’Espanya afectada per cadascuna de les 
dimensions de l'eix polític i de ciutadania l’any 2013 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

Els problemes d'habitatge, són després els de l'ocupació (eix econòmic), els que més ajuden a 

engrossir l'índex d'exclusió social de Catalunya i d’Espanya. Una dimensió que històricament ha 

tingut aquesta mateixa força desintegradora però que, atesa la situació econòmica a Espanya, ha 

registrat un increment del 36% des de l'any 2007. Dins de l'eix polític i de ciutadania, aquesta 

dimensió és la que afecta una major proporció de població, gairebé 3 de cada 10 persones, tant a 
Catalunya com a Espanya. Una circumstància que a Catalunya s'eleva fins al 60,5% i el 86,3% 

entre la població en exclusió i en exclusió severa, respectivament. 

En segon lloc, pel que fa a la proporció de població que té dificultats, tenim l’àmbit de la salut, una 

realitat d'exclusió que arriba al 19,5% de la població total de Catalunya, i que representa una taxa 



 

menor que la d’Espanya (19,8%); però que en analitzar la població en exclusió severa (el 64,2%) 

supera a Espanya. La població d'Espanya afectada per indicadors d'exclusió de l'àmbit de la salut 

s'ha duplicat els darrers anys. Una tendència provocada, entre altres circumstàncies, per la 

reducció dels drets socials en la salut i per les dificultats econòmiques de les llars. 

La dimensió de l'exclusió de la política aporta la seva força en els processos d'exclusió social en 

provocar que la població no tingui els drets polítics bàsics. És una de les dimensions que s'ha 

mantingut estable, o fins i tot que ha patit alguna reducció, almenys si ho comparem amb la realitat 

d'Espanya. Una evolució en la qual han intervingut diferents elements, però en què ha destacat la 

reversió dels fluxos migratoris i l'ampliació del dret de vot a una part de la població resident i no 
espanyola. Avui, l’exclusió política té una influència entre la població general, una mica superior a 

Catalunya (17,3% enfront del 13,9% a Espanya), encara que per al grup de persones en exclusió 

severa, l'exclusió de la política afecta gairebé la meitat de la població a Catalunya (el 46,9%) i el 

38,8% a Espanya. 

L'exclusió de l'educació s'ha mantingut en uns nivells relativament reduïts, tant pel que fa a 

Catalunya (7%) com a Espanya (8,6%); generant així dificultats a 3 de cada 10 persones de la 

població que pateixen exclusió social severa a Espanya i només al 16,3% en el cas de Catalunya. 

Una situació en la qual intervé la reducció gradual del grau d'analfabetisme, el manteniment 

residual de les taxes de menors no escolaritzats i el feble increment del nivell d'estudis mitjà. 

 

5.1. Els indicadors de l'eix polític i de ciutadania 

L'eix polític i de ciutadania de l’ISES el formen un total de 19 indicadors, 2 de l’àmbit de la política, 
3 de l’àmbit de l'educació, 8 de l’àmbit de l'habitatge i 6 de l’àmbit de la salut. Els indicadors que 
afecten un major nombre de llars són els relacionats amb l'àmbit de l'habitatge i de la salut. 

En el marc dels indicadors relatius a l'habitatge, cal destacar tres circumstàncies especialment 

esteses a Catalunya: l'existència de barreres arquitectòniques, les condicions d'insalubritat, les 

despeses excessives en habitatge i la sobreocupació greu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Taula 5.1. Indicadors d'exclusió social de l'eix polític i de ciutadania a Espanya i a Catalunya 
l’any 2013 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

 

En una part important de les llars a Catalunya, el 7,9% (2,2 punts percentuals menys que a 

Espanya), trobem alguna persona amb discapacitat física que conviu amb barreres 
arquitectòniques que li dificulten la seva vida quotidiana i, per tant, la seva integració social plena. 

Així mateix, el 8,7% de les llars a Catalunya (9,6% a Espanya) viuen en condicions d'insalubritat 

(humitats, brutícia i olors), que a més de les dificultats intrínseques, poden generar problemes de 

salut. També destaquen, de manera especial, aquelles llars que per pagar-les, els seus membres 



 

han de realitzar un esforç econòmic tan important que la renda disponible un cop abonat aquest 

cost les situa per sota del llindar de la pobresa severa. Una circumstància que afecta el 10,8% de 

les llars a Catalunya, i l’11,1% a Espanya. Una realitat amb gran força desintegradora, ja que 

gairebé totes les llars que pateixen aquest indicador es troben en exclusió social. Cal ressaltar 
també el 5% de les llars que viuen en situació de sobreocupació greu, és a dir amb, menys de 15 

m2 per persona (1,7 punts per sobre de la mitjana per a Espanya). 

Una altra realitat de l'eix polític i de ciutadania, és la relativa als indicadors de salut. S'han detectat 

importants dificultats econòmiques a les llars, i a Espanya, l'experiència d'haver passat fam i haver 

deixat de comprar medicines, o de seguir tractaments o dietes ha augmentat considerablement. 
Mentre que l'experiència de la fam ha arribat al 6,6% de les llars a Catalunya, l’11,5% han suspès 

tractaments o dietes, o han deixat de comprar medicaments. La influència de la manca 

d'autonomia i, per tant, de la dependència en el procés desintegrador és superior a la realitat 

d'Espanya que a la de Catalunya. L’1,6% de les llars viuen una realitat de discapacitat, malaltia 
crònica o problemes greus de salut, situacions que limiten notablement la capacitat de realitzar les 

activitats de la vida diària, i per tant són llars que volen un suport intens i quotidià per compensar 

aquestes dificultats (el 2,6% a Espanya). 

En la dimensió de la participació política, cal destacar l'indicador relatiu a la capacitat per ser 

considerat i d'influir en el procés de presa de decisions col·lectives, una situació d'exclusió que es 
registra en el 8,7% i el 8,4% de les llars a Catalunya i a Espanya, respectivament. 

Els indicadors de l’àmbit de l'educació afecten una menor proporció de llars a Catalunya que a 

Espanya. Encara que l'extensió dels problemes de l'educació és limitada, els efectes d’aquests 

indicadors sobre moltes dimensions són notables. 

Els nivells d'estudis baixos (llars en què ningú de 16 a 64 anys té estudis: de 16 a 44 anys, sense 
haver acabat l’EGB, l’ESO o el graduat escolar, de 45 a 64 anys, menys de 5 anys a l'escola), 

repercuteixen en el 2,7% de les llars a Catalunya i en el 2,9% de les d’Espanya, i té una vinculació 

força directa amb les dificultats per trobar feina, sobretot en edats inferiors als 45 anys. A 

Catalunya, l'existència de llars amb persones grans que no saben llegir ni escriure és molt reduïda 
(el 3,9%), però té una gran influència en la participació en una societat cada cop més codificada i 

en la qual és cada cop més complicat poder exercir qualsevol dret de ciutadania sense disposar de 

les competències en lectura i en escriptura. 

 

 

 

 

5.2. La participació política i social 

Entenem la participació política i social com la capacitat de la ciutadania per actuar i ser un agent 
actiu en la designació dels seus governants; així com la implicació de la societat civil en la presa de 

decisions de les polítiques públiques, i de la gestió de l'acció orientada a l'ajuda mútua i al bé comú, 

a través de l'enfortiment de col·lectius i les seves xarxes socials. 



  

 

 

 

Si fa o no fa, 1 de cada 10 persones a Catalunya, s’ha allunyat de l'espai de participació 
política i social, en estar afectades per algun indicador de l’àmbit de la política. La participació 

política a Catalunya segueix la tendència d'Espanya, encara que amb alguns matisos 

diferenciadors. D'una banda, la privació del dret d’escollir representants polítics i a ser escollit 
afecta, en major mesura, a la població de Catalunya, atès que el pes de la població 

extracomunitària és superior que a la resta d'Espanya. D'altra banda, la manca d'interès i la 

motivació per participar en la presa de decisions col·lectives és més gran a Catalunya, aconseguint 

el 8,7% dels informants, enfront del 8,4% a Espanya. 

La participació política mostra algunes diferències significatives segons les característiques 
personals i dels seus drets i capacitats de participació en allò que és polític i social. El tret que 

incrementa amb més força l'exclusió de la política és la nacionalitat extracomunitària o de la UE 12 

(ampliació de la UE), ja que el 58% d'aquestes persones estan afectades per la dimensió política 

com a conseqüència lògica del fet que moltes d'aquestes persones no poden escollir als seus 
representants polítics. 

Tot i que la dimensió de la política no afecta igual en funció del gènere (en major mesura als 

homes, 16,8%), es registren diferències molt més notables en l'edat, essent les persones de 30 a 

44 anys (26,9%) les que desenvolupen més probabilitats d'exclusió política. 

El 28,8% dels aturats estan afectats per aquesta dimensió. I, amb relació al nivell d'estudis, són 
aquelles persones amb estudis de Grau Escolar o que tenen l’ESO o el grau de batxiller elemental 

els qui es mostren més allunyats d'una participació política integradora, el 18,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gràfic 5.2. Percentatge de persones informants afectades per la dimensió de la política, a 
Catalunya i a Espanya 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

 

A l’EINSFOESSA, la participació política i social s'ha mesurat sobre la base de tres grans variables. 

En primer lloc, la participació en les eleccions municipals, autonòmiques i nacionals. En segon lloc, 

a través de la participació en alguna entitat associativa; i en tercer lloc, a través de la participació en 
manifestacions, protestes o accions de caràcter col·lectiu. 

Tot i que hi ha una majoria de població que vota, hi ha una variació notable entre la població en 

funció de si és a l'espai de la integració o de l'exclusió. Mentre que entre la població integrada la 

taxa de participació en les eleccions municipals és del 85%, només arriba el 54,4% entre la 
població en exclusió social. La població a Catalunya participa en les eleccions municipals en menor 

mesura que la població espanyola, especialment entre la població no integrada. 

Les diferències més significatives segons l'espai social les tenim en l'anàlisi dels qui mai no 

participen en les eleccions. A la població exclosa no l’interessa votar en les eleccions municipals 
(taxa 3 vegades superior a la població integrada). La creença que el vot en les eleccions 
municipals no serveix per a res, és un fre per a algunes persones a l’hora d’exercir la seva 
participació política (3,2% població integrada i 11,7% població exclosa). A Catalunya, les 

persones excloses que no participen per aquesta raó, són gairebé quatre cops més que les 
persones integrades. 

La no-participació en les eleccions perquè «no serveixen per a res» i la impossibilitat de votar per 

no tenir aquest dret conformen les diferències més notables de la participació política a Catalunya 

respecte a Espanya. 



  

 

 

 

Gràfic 5.3. Distribució percentual de la freqüència amb la qual participen els informants en 
les eleccions municipals, a Catalunya i a Espanya 

Font: EINSFOESSA 2013 

 

El 35,4% de les persones participen en la societat a través d'associacions, sindicats, partits polítics 
i altres tipus d'organitzacions i col·lectius socials. La participació en alguna activitat associativa és 

superior entre la població integrada, encara que també és considerablement significativa entre la 

població en exclusió social, ja que el 22,3% d'aquestes persones són membres d'algun grup, 

associació o col·lectiu. A l'espai social de la integració, la major participació es produeix en 

col·lectius cívics o socials (19,2%) i en associacions esportives (15,9%), mentre que a l'espai de 
l'exclusió, la participació social es canalitza fonamentalment a través d'associacions esportives i 

religioses (en ambdós casos un 13,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gràfic 5.4. Percentatge de persones segons la seva participació en alguna activitat 
associativa, a Catalunya i a Espanya 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

Darrerament, hem presenciat un important nombre de mobilitzacions ciutadanes, que en alguns 

casos s'han materialitzat en manifestacions, protestes o un altre tipus d'accions. A Catalunya, 

aquest canal de participació social ha comptat amb la implicació de 3 de cada 10 persones durant 
l'últim any, amb una participació una mica més gran de la societat integrada (el 23,2% entre la 

població exclosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Gràfic 5.5. Percentatge de persones que l'últim any han participat en alguna manifestació 
protesta o acció, a Catalunya i a Espanya 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

 

5.3. L’exclusió residencial 

Tot i disposar d'una informació fiable i representativa de la societat catalana, l’EINSFOESSA s'ha 

realitzat sobre una mostra de llars molt àmplia. No hem d'oblidar que a l’enquesta no surt la realitat 
d’aquells que no resideixen en una llar i que pateixen l'exclusió residencial més forta, ja que no han 

tingut l'oportunitat de ser entrevistats. 

Aquesta enquesta, per tant, no registra les condicions de vida d'aquelles persones que seguint la 

tipologia europea de persones sense llar i d’exclusió residencial (ETHOS), no tenen sostre ni 

habitatge. Una xifra que, segons estimacions de l'INE basades en el padró municipal d'habitants, 
l’1 de gener de l’any 2012 podria ésser de prop de 30.000 persones a Espanya i prop de 7.000 a 

Catalunya. 

Però l'exclusió residencial no es restringeix a l'absència d'un habitatge, sinó que ens parla de 

situacions socials més complexes, amb més factors, i que no poden explicar-se només per motius 
de privació i d’accessibilitat econòmica. En parlar d'exclusió residencial, es recullen també les 

situacions relatives a l’accessibilitat, la inadequació, l’habitabilitat i la inestabilitat de l'habitatge. En 

aquest sentit, la dimensió de l'habitatge a l’ISES la construeixen 8 indicadors que ofereixen una 

mirada formada pels diferents factors de l'exclusió residencial. 

Les situacions d'infrahabitatge (0,6%), de ruïna i de deficiències greus en la construcció (1%) ens 
plantegen l'habitabilitat. La sobreocupació greu (5%), les humitats, la brutícia o les olors (8,7%), 

així com un entorn molt degradat ens acosten a l'adequació. Les barreres arquitectòniques ens 



 

situen a l'accessibilitat, mentre que la tinença en precari (0,8%) i les despeses excessives de 

l'habitatge (10,8%) ens introdueixen en la inestabilitat de l'habitatge. De manera global, a 

Catalunya gairebé 3 de cada 10 persones estan afectades per algun d'aquests factors relacionats 

amb l'habitatge. 

Hem observat diferències en els nivells d'exclusió residencial de les llars i les persones de 
Catalunya i d’Espanya en funció de les característiques dels sustentadors principals. Les dues 
característiques més determinants en l'afectació dels indicadors d'habitatge són la relació 

amb l'activitat laboral i la nacionalitat dels sustentadors principals. El 46,5% de les llars, el 

sustentador principal de les quals és a l’atur, estan afectades per la dimensió de l'habitatge i, per 
tant, són vulnerables a l'exclusió residencial, una mica més en llars els sustentadors principals de 

les quals fa més d'un any que són a l'atur (el 48,2%). La nacionalitat diferent de l'espanyola o de la 

UE15 eleva el risc d'exclusió residencial fins al 49% de les persones de referència. 

Tot i que la dimensió de l'habitatge afecta en major mesura les llars regides per una dona (32,2%), 
les diferències més notables es registren en l'edat dels sustentadors, essent la franja d’entre 30 i 44 

anys la que més probabilitats d'exclusió residencial desenvolupa (el 37,3% es troben afectats per la 

dimensió de l'habitatge). 

 

Gràfic 5.6. Percentatge de sustentadors principals afectats per la dimensió de l’habitatge, a 
Catalunya i a Espanya 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

 

 

 



  

 

 

 

Si ens fixem en les llars, l'exclusió relacionada amb l'habitatge arriba al 27,2% de les llars a 
Catalunya i al 25,5% a Espanya. Les dificultats pel que fa a l'habitatge no afecten totes les llars de 

la mateixa manera, sinó que certes llars amb característiques concretes tenen més dificultats. En el 

cas de Catalunya, gairebé 7 de cada 10 llars en situació de pobresa pateixen l'exclusió residencial. 
En aquest tipus de llars, la proporció d’afectació és substancialment superior a Catalunya que a 

Espanya. És el cas també de les llars amb algun component de nacionalitat extracomunitària o de 

la UE 12 (ampliació de la UE), entre les quals la meitat de les llars patirien algun o diversos factors 

d'exclusió residencial. 4 de cada 10 llars a Catalunya amb algun membre menor de 18 anys i de 

barris degradats o marginals, així com el 28,4% de les llars monoparentals estan afectades per 
algun element desintegrador relatiu a l'habitatge. A la societat catalana, destaquen algunes 

dificultats específiques relatives a l'exclusió residencial, principalment l'existència de barreres 

arquitectòniques, la humitat, la brutícia i les olors, les despeses excessives en habitatge i la 

sobreocupació greu. 

Gràfic 5.7. Percentatge de llars afectades per la dimensió de l'habitatge, a Catalunya i a 
Espanya

 

Font: EINSFOESSA 2013 

 

Una part important de les llars a Catalunya ha hagut d'executar mesures compensadores 
per encarar problemes de l'habitatge derivats de les dificultats econòmiques. El bloc de 

problemes més estès té com a denominador comú l'estalvi i la reducció en tots consums de la llar. 

En aquest sentit, el 46,4% i el 44,1% de les llars s'han vist obligades a reduir les despeses fixes de 
la casa, les despeses de telèfon, de televisió i d’Internet, respectivament. Unes situacions que han 

afectat en gran mesura tant les llars integrades com les llars excloses, tot i que en diferents 

magnituds, ja que la mitjana de les despeses de la llar (llum, aigua, gas, comunitat, contribució, 

etc.) és de gairebé 2.200 € l'any a les llars integrades, i de 2.000 € l'any a les llars no integrades.  



 

Un segon bloc de problemes, menys estès, però amb una capacitat desencadenant d’exclusió molt 

més gran, és el relatiu a la impossibilitat d'afrontar els deutes generats i per tant el risc de no poder 

disposar d'aquests serveis. El 23,8% de les llars a Catalunya han tingut problemes per pagar les 

despeses de la casa (hipoteca, lloguer, llum, gas, aigua, etc.), amb conseqüències d'avisos de tall 
de subministraments per al 14,4% (34,9% de les llars excloses) i en risc de desnonament per al 

5,2%.  

El tercer bloc de problemes, és el relatiu a les modificacions dels llocs de residència i de la recerca 

d'alternatives habitacionals. El 5,4% de les famílies han hagut de canviar d'habitatge (10,3% entre 

la població en exclusió) i altres famílies han hagut de compartir l'habitatge amb persones sense 
parentiu, llogar alguna habitació o tornar a viure a la casa dels pares per fer front a les dificultats 

d'accés i de manteniment de l'habitatge. 

Taula 5.2. Percentatge de llars que per dificultats econòmiques, s'han vist afectades per 
problemes en l'habitatge 
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5.4. L'exclusió sanitària  



  

 

 

 

Les dificultats per a la integració en la dimensió de la salut afecten el 19,5% de la població de 

Catalunya, un fet que es veu fonamentalment en dues situacions de privació: seguir els 

tractaments necessaris per a la conservació del seu estat de salut i les dificultats per assegurar una 

alimentació suficient i equilibrada en termes nutricionals. Així mateix, algunes persones tenen una 
sèrie de problemes de salut que dificulten la seva participació en la societat. D'una banda, les 

limitacions que suposa aquesta situació a l’hora de realitzar activitats de la vida diària, i de l’altra, 

per ser dependents i no rebre l'ajuda que voldria aquesta dependència. La salut, en termes de drets 

i d'accessibilitat, també genera situacions de gran exclusió per a una petita part de la societat. A 

més, els problemes de salut mental, encara que no estan molt estesos, contenen una capacitat 
desintegradora especialment greu en la societat d'avui en dia. 

La privació en matèria de salut  

A la societat catalana, com a l'espanyola, hi ha situacions de carència material en matèria de salut. 

L'exemple més estès passa per l’11,5% de les llars a Catalunya (el 13,3% a Espanya) que han 
deixat de comprar medecines, seguir tractaments o dietes per problemes econòmics. Una situació 

que s'estén de manera especial entre les llars en exclusió severa, arribant a gairebé a 1 de cada 2 

(46%). La privació també es manifesta en aquelles llars que avui no poden satisfer les seves 

necessitats alimentàries, o que durant els darrers 10 anys amb freqüència han tingut problemes per 

satisfer-les. És el cas del 6,6% de les llars a Catalunya (3,9% a Espanya). En aquest sentit, els 
canvis recents (representat en el gràfic 5.8.) apunten cap a una intensificació dels problemes de les 

famílies per assegurar una alimentació saludable. Els problemes econòmics han obligat a les 

famílies a enfrontar durant l'últim any una sèrie de problemes que incideixen directament en la salut 

de les persones. Una situació que es manifesta en el fet que 4 de cada 10 llars (42,7%) han hagut 
de reduir les despeses dedicades a l'alimentació, o que 1 de cada 10 no ha pogut assegurar un 

dinar de proteïnes almenys 3 vegades per setmana, o de manera més global, que 1 de cada 10 

llars no ha pogut adquirir els aliments per mantenir una dieta adequada. 

 

Gràfic 5.8 Percentatge de llars que per problemes econòmics han hagut de afrontar durant 
l'últim any els problemes següents, a Espanya i a Catalunya l’any 



 

2013
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Una altra dinàmica que incideix negativament en l'accés a la salut són les dificultats econòmiques 

que actuen com a elements desintegradors per a la salut en aquelles necessitats no cobertes per la 

sanitat pública. Tot i que afecta una petita proporció de llars a Catalunya i a Espanya, algunes 

famílies han necessitat unes ulleres o una dentadura i no les han pogut adquirir per no poder 

pagar-les (11,8% i 16,7%, respectivament).  

La necessitat no coberta de tractaments especialitzats, com poden ser les consultes dentals o 

ginecològiques, a Catalunya arriba a 1 de cada 10 famílies (10,3%). I encara que de manera més 

reduïda, l’1,5% afirma que ha necessitat serveis mèdics privats i no ha pogut anar-hi per no 

disposar de capacitat econòmica per fer-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 5.9 Percentatge de llars privades d'elements de la salut per no poder pagar-los a 
Espanya i a Catalunya l’any 2013 
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L'estat de salut  

A Catalunya, 1 de cada 10 persones defineix el seu estat de salut com a dolent, una proporció que 

s'eleva al 15,4% de les persones de 65 anys i més, i que es redueix al 8% per als menors de 65 
anys. A més de les variacions lògiques en funció de l'edat, hi ha una proporció més gran de 

persones excloses que perceben el seu estat de salut com «més aviat dolent o francament dolent». 

En analitzar el grup d'edat dels menors de 65 anys, la proporció de persones excloses que 

perceben el seu estat de salut com a dolent triplica la de la població integrada (15,7% enfront del 

5,2%). Una relació en la mateixa direcció, però encara més intensa, es dóna en la població de 65 
anys i més, entre els que l'estat de salut dolent arriba a l’11,8% dels integrats i al 66,7% dels 

exclosos.  

Més enllà de l'estat de salut percebut, es registren dos indicadors d'exclusió que afegeixen el matís 

de les situacions de dependència. És el cas de les llars amb persones dependents, que necessiten 
ajuda o cures fetes per altres per poder dur a terme les activitats de la vida diària, i que no la reben. 

La proporció d'aquestes llars a Catalunya és de l'1% (l’1,2% a Espanya), i s'incrementa fins al 4,3% 

entre les llars en exclusió.  

D'altra banda, aquelles llars en què tots els adults tenen limitacions en les activitats de la vida 

diària, originades per algun problema greu de salut, representa l’1,6% a Catalunya, 1 punt per sota 
d'Espanya (2,6%), i amb una afectació que arriba al 3% entre les llars en exclusió severa. 



 

Gràfic 5.10 Percentatge d'informants que descriuen el seu estat de salut com a dolent a 
Espanya i Catalunya el 2013, segons grup d'edat i situació d'integració exclusió 

Font: EINSFOESSA 2013 

 

La salut mental  

A continuació, volem analitzar alguna realitat de l’àmbit de la salut especialment desencadenant 

d’exclusió, la relacionada amb els trastorns de salut mental o la depressió entre les llars i les 

persones residents a Catalunya. Entenem com salut mental l'equilibri de les relacions entre un 

individu, el seu grup social i tot el seu entorn. No cal que tornem a recordar la definició d'exclusió 

social perquè puguem entendre la interrelació que existeix entre els dos conceptes, i la 
interdependència dels diferents components amb les situacions d'ocupació, afectivitat, habitatge, 

autoestima...  

Per a l'Organització Mundial de la Salut, hi ha una sèrie de factors característics de la societat 

urbana moderna que poden tenir efectes nocius sobre la salut mental. Ens referim a la influència de 
l'estrès, d'esdeveniments vitals adversos, la pobresa, els alts nivells de violència i l'escàs suport 

social. Entre les víctimes de la pobresa i les privacions és més gran la prevalença de trastorns 

mentals o la depressió. Aquesta major prevalença es pot explicar per l'acumulació de causes de 

trastorns mentals entre els pobres, així com per la transició dels malalts mentals a la pobresa. 

En general, un 10,7% de les llars de Catalunya integren algú que durant els darrers 5 anys ha 
tingut o té algun trastorn de salut mental o una depressió. Una taxa d'afectació similar a 

l'obtinguda per al conjunt de llars a Espanya (10,6%). 



  

 

 

 

Com era de preveure, els problemes de salut mental són més importants en aquelles llars que es 

troben en situacions més intenses d'exclusió. En el 23,4% de les llars excloses trobem algun 

membre amb depressió o amb problemes de salut mental, mentre que a les llars plenament 

integrades, la incidència és del 7,4%. A Espanya, aquest percentatge s’enfila fins al 17,4%, una 
xifra que duplica l'obtinguda en llars integrades (8,7%). A les llars que estan per sota del llindar de 

la pobresa, aquesta situació també s'incrementa, (19,4% a Catalunya i 13,9% a Espanya). D'altra 

banda, en aquestes llars la taxa d'exclusió social arriba al 45,6%, enfront del 20,9% del total de les 

llars de Catalunya, un fet que confirma l'estreta relació amb el procés d'allunyament de l'espai 

social integrat. 

Gràfic 5.11 Percentatge de llars amb algú que ha patit o pateix algun trastorn de salut 
mental o depressió a Espanya i Catalunya els darrers 5 anys, segons situació 
d'integració-exclusió 
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6. Les dificultats en l'eix social- relacional 
Acabem la descripció de les llars amb l'anàlisi de l'eix de relacions o vincles socials segons la 

incidència dels diferents indicadors d'exclusió social. A la vida quotidiana, les persones 
s'interrelacionen amb altres persones del seu entorn, en l'àmbit del veïnat, de la família, de la 

comunitat, ètnica, lúdica o religiosa, etc. Aquestes interrelacions generen xarxes de solidaritat que 

suposen autèntics recursos socials (capital social), però també generen processos de pertinença i 

d'identitat no menys importants en la dimensió simbòlica de la integració social. Atesa la dificultat a 
l’hora d’establir indicadors per analitzar aquests tipus d'interrelacions, en aquestes situacions 

diferenciem entre dues dimensions. D'una banda, l'aïllament social com a forma d'exclusió, és a dir 

l'absència de llaços socials, la manca de suports socials, principalment a través de la institució 

familiar, però també a través dels llaços comunitaris basats en el veïnatge o altres elements. D'altra 

banda, la dimensió de conflicte social en què hem inclòs les relacions socials adverses o 
conflictives, i l'espai de la conflictivitat social i/o familiar (conductes anòmiques, addiccions, 

maltractaments, relacions veïnals i familiars deteriorades). 

Dels tres eixos de l'exclusió social 16 , l'eix social-relacional és el que afecta les llars 
d’Espanya i de Catalunya en menor mesura. A Catalunya, l’11,2% de les llars estan afectades, 

mentre que a Espanya aquesta xifra és de l’11,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

16 Vegeu els capítols 4 i 5. 



  

 

 

 

 

Gràfic 6.1. Percentatge de població de Catalunya i d’Espanya afectada per cadascuna de les 
dimensions de l'eix social-relacional l’any 2013 
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Dins de l'eix social-relacional, els problemes de conflicte social són els que, sobre la població de 

Catalunya, tenen un pes desencadenant d’exclusió més important. Dins de l'eix social-relacional, la 
dimensió de conflicte social és la que afecta de manera més intensa a la població de Catalunya (el 

7,4%), superant en 1,2 punts el total estatal. Per la seva banda, els problemes de relacions 

personals i familiars tenen una influència menys extensa entre la població general, l’1,8% a 

Catalunya i el 2,7% a Espanya. 

Els problemes de convivència es donen fins i tot en major mesura entre els sectors més exclosos de 

la població de Catalunya, una xifra que supera clarament els valors obtinguts a escala estatal. Més 

d'un terç de la població de Catalunya en exclusió severa (el 33,4%) està afectada per algun tipus de 

problemes de l’àmbit de conflicte social, 10,2 punts més que a Espanya. En canvi, pel que fa als 

problemes d'aïllament social, és la població en exclusió severa d'Espanya la que destaca respecte 
a la població de Catalunya en la mateixa situació (el 7,2% enfront del 4,7%). 

6.1. Els indicadors de l'eix social-relacional 

L'eix social-relacional de l’ISES el formen un total de 8 indicadors, 5 de l’àmbit del conflicte social i 3 

de l’àmbit de l'aïllament social. Els àmbits que afecten un major nombre de llars són els relacionats 
amb les relacions conflictives i els comportaments anòmics. 



 

Dins de l’àmbit de conflicte social, cal destacar especialment dues circumstàncies una mica més 

esteses a Catalunya: patir maltractaments físics o psicològics i els problemes d'addiccions (amb 
l'alcohol, altres drogues o el joc). Durant els darrers 10 anys, en un 4% de les llars de Catalunya 

(1,6 cops més que a Espanya), algun membre ha rebut o rep maltractaments físics o 
psicològics. Així mateix, un 3,1% de les llars compten amb persones que tenen o han tingut 

problemes d'addiccions durant els darrers 10 anys (un 2,4% a Espanya). 

 

Taula 6.1. Indicadors d'exclusió social de l'eix social-relacional a Espanya i a Catalunya 
l’any 2013 
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D'altra banda, mentre que el suport personal, familiar i social constitueix un dels factors de protecció 
i d’inserció més importants per a les persones, en particular les que estan en situació de 
vulnerabilitat i/o d’exclusió, al 4% de les persones que viuen soles els manca aquest pilar (un 

5,4% a Espanya). A més, aquestes persones manifesten que no tenen família ni ningú en qui 
recolzar-se en situacions de malaltia o de dificultat (indicador 33). 

Si analitzem els nivells d'integració o d’exclusió d’una manera més específica, veiem variacions 
destacables. A partir del gràfic entenem que patir maltractaments i tenir problemes d'addiccions, 

dues situacions amb incidència més intensa en la situació social-relacional del conjunt de llars a 

Catalunya i a Espanya, tenen un clar caràcter desencadenant d’exclusió. És a dir, augmenta 

clarament el seu pes a mesura que s'intensifica la situació d'exclusió de les llars. A més, en totes 
aquestes circumstàncies la proporció de llars excloses a Catalunya supera considerablement els 

valors obtinguts per a les llars excloses a Espanya. Dit d'una altra manera, aquests indicadors 

incideixen de manera més extensa en la situació d'exclusió social de les llars de Catalunya. En el 



  

 

 

 

cas de persones que a la llar no tenen relacions i no disposen de suport en cas de necessitat, no 

hem trobat cap relació clara amb l'espai d'exclusió social. 

 

Gràfic 6.2. Percentatge de llars integrades i excloses a Catalunya i a Espanya afectades per 
cada indicador de major incidència de l'eix social-relacional l’any 2013 

 

A Catalunya, la possibilitat de patir maltractaments físics o psicològics augmenta considerablement 

per a les llars en exclusió social, el 12,7% enfront de l’1,6% de llars integrades (un 8,9% a Espanya). 

També hi ha una correlació evident entre una situació de més vulnerabilitat social de les llars i el fet 
que algun dels seus integrants tingui o hagi tingut problemes d'addiccions, en el 7,6% de les llars 

excloses (el 6,1% a Espanya) enfront de l’1,9% dels integrats (1,2% a Espanya). 

 

6.2. Xarxa social i exclusió 

Malgrat les fortes dificultats, tot indica que la societat espanyola mantindrà el seu capital social. Així, 
cal destacar l’alta densitat relacional de les llars a Catalunya i a Espanya, que es capitalitza a la 
xarxa familiar, l'entorn veïnal i «d'amistat» de les famílies. La xarxa social propera és intensa i 
plural, i aconsegueix esmorteir els efectes de la crisi, tot un suport per a les persones. 

La quantitat i la qualitat de les relacions que tenen amb el nostre entorn sovint demarquen un 
context més o menys favorable per a la mateixa determinació individual i col·lectiva. Moltes 

vegades, aquestes relacions (en quantitat com en qualitat) es tradueixen en una major o menor 

integració amb el nostre entorn. En aquest sentit, ens sembla primordial centrar-nos també en les 

llars en què trobem aquest tipus de carències relacionals. 

En una primera aproximació a les llars a Espanya que manifesten no comptar, o no haver comptat 
amb alguna persona que pogués ajudar-los en situacions de necessitat, entre els anys 2007 i 2013 

no s'observa un deteriorament important de la capacitat de rebre ajuda, però sí una tendència a la 

baixa. Així, la proporció sobre el total de llars que no compten, o no han comptat amb ajuda, es 
redueix en 0,4 i 0,9 punts percentuals, respectivament. Per la seva banda, l'any 2013 el conjunt de 
les llars de Catalunya sembla comptar amb una xarxa social propera de suport més extensa 
que en l’àmbit estatal, el 76,8% manifesten que compten amb algú (6,4 punts més que a 



 

Espanya). Això sí, destaca una percepció de relatiu deteriorament d'aquesta capacitat de rebre 

ajuda, ja que el 79,6% indiquen que n’havien rebut (dada recollida amb la persona informant durant 

l’EINSFOESSA 2013). 

Gràfic 6.3. Percentatge de llars que reben o han rebut ajuda a Espanya (entre 2007 i 2013) i a 
Catalunya (2013) 
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No obstant això, si es fa una anàlisi segons espais d'integració-exclusió, s'observa un increment de 
l'ajuda amb què compten les llars excloses a Espanya entre els anys 2007 i 2013 (12 punts 

percentuals més), mentre que l'ajuda amb què compten els integrats es redueix en 2,4 punts. En 

examinar el percentatge de llars de Catalunya que l’any 2013 van manifestar que ningú els ajudava 
i que avui tampoc ho fan, podríem també constatar una tendència similar, és a dir el sentiment que 
la capacitat d'ajuda entre les llars més vulnerables baixa i creix entre les integrades. També a 

les llars excloses s'observa una xarxa de suport social més ampla a Catalunya respecte Espanya. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Gràfic 6.4. Percentatge de llars que reben o han rebut ajuda a Espanya (entre 2007 i 2013) i 
Catalunya (2013), segons espais d'integració-exclusió 

 

Globalment, 8 de cada 10 llars de Catalunya compten amb ajuda en moments de necessitat, és a dir 

un 76,8% del total (70,4% a Espanya). Aquest alt percentatge evidencia que la cobertura i la 

solidaritat de la xarxa de suport personal i familiar (xarxa informal) és molt activa, malgrat un lleuger 

descens, tant a Espanya (anys 2007 i 2013), com a Catalunya (2013). 

Tanmateix, en termes de població, a Catalunya un 23,5% no rep ajuda (més d’1,7 milions de 
persones) enfront del 30,1% de la població d'Espanya. Entre aquesta població que manifesta que 

no compta amb l'ajuda necessària, cal destacar també que hi ha una proporció significativa de llars 

que han perdut part de la seva xarxa social habitual com a conseqüència del fet d’haver reduït les 

seves activitats d'oci. De fet, el 54,9% de les llars de Catalunya s'han vist obligades a retallar les 

seves activitats d’oci per problemes econòmics (el 59,4% a Espanya) i fins i tot el 48,2% no poden 
fer vacances fora de casa almenys una setmana a l'any (el 49,4% per al conjunt de llars a Espanya). 
Com a conseqüència directa d’encarar aquestes circumstàncies, un 18% de les llars ha perdut 
relacions socials habituals (un 17,7% a Espanya). Lògicament, la pèrdua de relacions socials 

habituals per motius econòmics ha estat més extensa entre llars que pertanyen a l'espai de 
l'exclusió (un 36,8% a Catalunya i 34,8% a Espanya) i els que es troben per sota del llindar de 

pobresa (36,5% i 35,6% respectivament). 

D'altra banda, davant la conjuntura actual, i més enllà d’aquesta, sembla important no només saber 

quantes persones es troben en situació de vulnerabilitat i d’exclusió, sinó com estan intentant 



 

resoldre la seva situació, on van a la recerca d'ajuda, com hi van, a través de qui... això implica l'ús 

de xarxes de suport social personal, familiars i institucionals. 

Per a això identifiquem quatre tipus d'ajuda. En primer lloc, aquelles llars que disposen d’ajuda 

mútua, és a dir, que ofereixen ajuda a altres llars i alhora en reben. En segon lloc, aquelles que 
depenen de les ajudes externes, és a dir, gent que reben ajuda si la necessiten perquè no la poden 

oferir. En tercer lloc, les llars benefactores que ajuden a altres llars però no la reben. Finalment, les 

llars que ni tenen ajuda ni ajuden, bé perquè mai l'han necessitat, bé perquè no compten amb 

xarxes de suport. 

En general, a Espanya han augmentat lleugerament les llars que reben algun tipus d'ajuda, però 
l'increment més clar es dóna en les pràctiques d'ajuda mútua amb 9,2 punts percentuals més entre 

els anys 2007 i 2013. D'altra banda, les llars que aporten ajuda a d’altres en situacions de dificultat 

sense rebre’n dels altres, els benefactors, han experimentat també un lleu augment en 1 punt 

percentual. En canvi, s'observa un clar descens de les llars que només reben ajuda sense oferir-ne 
a d’altres, els receptors, passant del 26,9% l’any 2007 al 17,8% l’any 2013. Així mateix, s'observa 

una lleu disminució del pes de les llars que ni tenen ni proporcionen ajuden, en 1,1 punts 

percentuals, arribant al 21,3% del total. 

Gràfic 6.5. Distribució percentual de les llars en relació a l'ajuda que reben i/o ofereixen, 
respecte del total de llars a Espanya (2007 i 2013) i Catalunya (2013) 

 

 

La situació de les llars a Catalunya mostra notables variacions. Així, mentre que les pràctiques 

d'ajudes multidireccionals es donen en 6 de cada 10 llars (61,7%), el 18,3% de les llars depenen de 

l'ajuda d'altres, és a dir, són només receptores d'ajuda. Així mateix, el 13,8% ni donen ni reben ajuda 
d'altres quan la necessiten; finalment, només un 6,3% són exclusivament benefactores. 



  

 

 

 

L'augment del nombre de llars que compten amb una persona que els doni suport en 
moments de necessitat es deu, entre altres raons, a l'increment de les situacions de 
necessitat. No obstant això, el fet de donar i de rebre ajuda no es produeix en la mateixa intensitat 

segons la situació de dificultat de les llars. De fet, les pràctiques d'ajuda mútua es donen en major 
mesura en llars en situació d'exclusió social, en el 51,9% a Catalunya i el 55,2% a Espanya, mentre 

que es redueixen en llars en integració social, el 45,4% i 43,4%, respectivament. De la mateixa 

manera, el percentatge de llars receptores d'ajuda augmenta a mesura que empitjora la situació de 

pobresa econòmica i d'exclusió social de les llars, arribant a Catalunya al 21,6% i al 22,7% 

respectivament (24,1% i 23,4% a Espanya). 

Taula 6.2. Distribució percentual de les llars amb relació a l'ajuda que reben i/o ofereixen, 
respecte del total de llars a Espanya (2007 i 2013) i a Catalunya (2013) 

 

 

Per definir la xarxa de suport social de les llars cal apropar-se a la xarxa formal o institucional que 
els subministra ajuda o els serveis a què han acudit les llars a la recerca d'ajuda, o bé perquè no 

disposen d'un altre tipus d'ajuda o com a complement a les ajudes personals i familiars. Per a això, 

tenim en compte tres tipus de serveis: els serveis socials públics (serveis de base, comunitaris o 

generals que poden ser municipals, de les diputacions, dels consells comarcals i fins i tot 
autonòmics); «Càritas», és a dir tots els serveis prestats o gestionats per les diferents Càritas 

diocesanes o parroquials; i finalment «altres entitats», és a dir la resta d'entitats que ofereixen 

serveis d'atenció, d’acollida o d’informació d'associacions o un altre tipus d'entitats (atenció a 

immigrants, transeünts, minories i altres). 

Doncs bé, en general les llars d’Espanya quan necessiten ajuda en primer lloc van als serveis 
socials públics, després als prestats per Càritas i en menor mesura a altres entitats socials. A 

Catalunya, les llars utilitzen preferentment els serveis de Càritas, després als serveis socials públics 

locals i en menor mesura als serveis oferts per altres entitats. 

 

 

 



 

 

 

 

Gràfic 6.6. Percentatge de llars que han acudit a diferents serveis a la recerca d’ajuda a 
Catalunya i a Espanya l’any 2013, segons situació d'integració-exclusió 

 

Font: EINSFOESSA 2013 

Analitzant els nivells d'integració-exclusió, constatem com no podria ser d’altra manera que com 

més són les necessitats o dificultats de les llars, més gran és el percentatge de llars que van a algun 

d'aquests serveis a la recerca d'ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusions 
 

Una mirada a les anàlisis que conformen cadascun dels capítols ens dóna peu a comprendre els 

trets dominants de la situació del desenvolupament i l’exclusió social a Catalunya. A continuació, 
mirem de fer una síntesi del més destacat i important d'aquests resultats. 

 

7.1. El context de l'exclusió i el desenvolupament social a Catalunya 

Catalunya va començar a perdre població a partir de l'any 2013. A aquest fet cal sumar l’augment 
constant de les persones dependents, la qual cosa anticipa un increment important de la demanda 

de cures per part de la gent gran. Per la seva banda, la immigració que havia servit per ocultar 

l'envelliment de la població de nacionalitat espanyola ja no compensa un moviment natural que avui 

és insuficient. El nombre d'estrangers disminueix i dóna lloc a canvis en l'estructura de la població: 

un descens del nombre de persones en trams d'edat mitjana i, indirectament, també de joves. 

A la societat actual, l'accés a l'habitatge és un element fonamental d'emancipació, d’estabilitat i 

d’integració social. A Catalunya, la despesa en habitatge de les llars supera el màxim tolerable (el 

30% dels seus ingressos) i, a més, els darrers anys ha augmentat notablement la despesa mitjana 

per llar. També ha augmentat la despesa mitjana en educació. 

Pel que fa a la situació ocupacional i d'ocupació de la població, mentre que la taxa d'activitat es 
manté estable, la taxa d'atur general i la taxa d'atur juvenil augmenten de manera constant, 

mostrant però una lleu desacceleració l'any 2013. D'altra banda, al llarg del període s'observa un 

suau creixement però sostingut de la taxa d'atur en el tram que ateny les persones de 55 anys i més. 

La nostra preocupació s’ha de concentrar especialment en l'increment sostingut de l'atur de llarga 
durada per les conseqüències molt negatives que es produiran en la situació social d'aquest 

segment de la població, associades a l'esgotament de les prestacions socials. 

Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menor risc de pobresa i d’exclusió social, a una 

distància considerable de la mitjana d'Espanya. A més, a partir de l'any 2012, els elements que 

mesuren el risc de pobresa i d’exclusió (Taxa AROPE) comencen a mostrar una tendència a la 
baixa. No obstant això, malgrat aquesta lleu millora, encara persisteixen els desafiaments als quals 

s'enfrontava Catalunya ja abans de la crisi: un risc de pobresa aproximat del 14%, una taxa de baixa 

intensitat laboral superior al 10% de les llars, una important mancança material greu que supera 

encara la mitjana estatal, així com l'augment de la desigualtat. A més, també augmenta la població 
que manifesta dificultats per arribar a final de mes, especialment la que indica tenir molta dificultat. 

7.2. La integració social a Catalunya 

En el conjunt de la població, l'espai de l'exclusió social a Espanya entre els anys 2007 i 2013 ha 

augmentat. A Catalunya, s'estima en més de 570.000 el nombre de llars (1,8 milions de persones) 



 

que l'any 2013 estaven en exclusió social. Entre aquestes llars, és primordial oferir una atenció 

d'urgència a les 200.000 (685.000 persones) que estan en una situació d'exclusió social severa. A 

més, l'anàlisi complementaria de la pobresa econòmica i l'exclusió social ens ha permès identificar 

segments de la població amb més dificultats: la més vulnerable és la població afectada per 
processos d'exclusió i situació de pobresa, unes 777.000 persones (208.000 llars). No obstant això, 

també és important tenir en consideració la situació de risc davant l'extensió de la pobresa de les 

llars excloses que se situen per sobre del llindar de la pobresa, puix la seva situació implica més 

vulnerabilitat en el context de crisi d'ocupació; i també la vulnerabilitat de les llars que se situen a 

l'espai de la pobresa integrada, ja que la persistència de la situació de pobresa els pot fer difícil 
mantenir-se plenament integrades. 

Les situacions més habituals d'exclusió de la població de Catalunya es concentren principalment en 

l'eix econòmic i l'eix polític i de Ciutadania, ambdós afecten gairebé 9 de cada 10 persones en 

exclusió social. Per la seva banda, l'eix social-relacional afecta el 21,6% de la població exclosa. 
Concretament, els problemes d'exclusió que més afecten la societat catalana són els relacionats 

amb l'ocupació, l'habitatge i la salut. 

7.3. Perfils amb més risc d'exclusió social 

A manera de síntesi, després d’haver caracteritzat les llars i els sustentadors que conformen els 

diferents espais socials en el capítol, ara centrem el focus de l'anàlisi en aquells perfils (llars i 
persones) que acumulen un major risc d'exclusió social. 

Si considerem la taxa d'exclusió social de les llars i de la població en termes de probabilitat de patir 

aquesta característica, podem establir que el risc d'exclusió social de les llars a Catalunya és del 

20,9%, mentre que el risc d'exclusió social de la població és del 24,9%. 

L'anàlisi de llars i de la població ha permès la identificació d’algunes característiques en risc 

d'exclusió notablement superior del de la mitjana, i que permeten perfilar les situacions de major risc 

d'allunyament de l'espai integrat. 

L'ètnia gitana, les diferents nacionalitats a la UE 15, la desocupació i el treball irregular dupliquen la 

taxa d'exclusió social entre la població catalana. Aquestes mateixes característiques incrementen el 
risc d'exclusió entre les llars a Catalunya, a la vegada que les llars amb baixa intensitat laboral 

(56%), les llars amb persones menors de 18 anys (32%), les llars dels barris degradats o marginals 

(31%) i aquelles amb alguna persona amb discapacitat (28%) completen el perfil de famílies amb 

més risc d'exclusió social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Taula 7.1. Risc d'exclusió social (%) de la població a Catalunya i a Espanya, segons 
característiques sociodemogràfiques 

 

Taula 7.2. Risc d'exclusió social (%) de les llars a Catalunya i a Espanya, segons 
característiques sociodemogràfiques 

 

 

 

 



 

 

 

7.4. Les dificultats en l’eix econòmic 

 

En el terreny econòmic, per a moltes llars de Catalunya la desocupació i la prolongació d'aquesta 

situació en el temps, així com la falta d'alternatives formatives estan generant un corrent 

desencadenant d’exclusió. 

La precarietat laboral és un clar factor de risc per a la plena participació social de la població. La 
desocupació fa gran l'exclusió social, però algunes situacions d'ocupació laboral també s'associen 

amb un allunyament de l'espai de la integració, especialment en el cas de les dones. L'ocupació 

precària té un fort caràcter desencadenant d’exclusió, ja sigui pel seu vessant d'ocupació irregular o 

per la d'ocupació temporal; ambdues tenen una important força desintegradora, fins i tot més 

intensa en llars en què la persona de referència és una dona. 

La pobresa és un dels àmbits de l'exclusió en què la relació amb l'ocupació i la inestabilitat laboral 

tenen un impacte més gran. D'altra banda, el nivell d'estudis influeix en les oportunitats de trobar 

feina, i en la probabilitat de romandre o de sortir de l'espai de la integració. Com més estudis, menys 

possibilitats d'exclusió social i, per tant, la permanència més estable en l'espai social de la 
integració. 

Avui, el fet de tenir estudis més enllà dels obligatoris, pràcticament duplica la possibilitat de tenir 

feina. La relació entre estudis i ocupació adquireix més força en el cas de la població masculina de 

Catalunya: la proporció d'homes amb estudis universitaris ocupats és del 69,5%, enfront del 25,7% 

dels homes que no han acabat els estudis obligatoris. Aquesta relació és una mica menys intensa 
entre la població femenina. 

De la mateixa manera, tenir un nivell d'estudis alt facilita la sortida de la desocupació en un període 

de temps més curt i, per tant, la recuperació de la situació d'inserció laboral esdevé un pas endavant 

en el manteniment o la recuperació de la integració social. 

Finalment, hem comprovat que en una societat marcada per l'atur i la precarietat laboral, la inversió 
en formació professional i laboral no és proporcional. L'escassetat d'ofertes d'ocupació i la manca 

d'ofertes formatives accessibles poden incidir en aquesta realitat i provoquen una desmobilització 

formativa que impacta de manera molt més negativa entre la població amb menys estudis. Un 

sector poblacional especialment vulnerable, atès que requereix la compensació de les seves majors 
dificultats d'ocupabilitat. 

 

7.5. Les dificultats en l'eix polític i de ciutadania 

L'exclusió de la participació política i social és, d'una banda, la privació del dret a escollir 

representants polítics i a ser escollir i, d'altra banda, la manca d'interès i de motivació per la 
participació en la presa de decisions col·lectives. Aproximadament, a Catalunya 1 de cada 10 

persones es troben allunyades de l'espai de participació política i social. Aquest fet afecta 



  

 

 

 

principalment a la població extracomunitària o dels països de la UE 12 (ampliació de la UE), a les 

persones de 30 a 44 anys i als aturats. 

La creença que el vot en les eleccions municipals no serveix per a res és un fre per a la participació 

política d'algunes persones, concretament a Catalunya les persones excloses que no participen per 
aquesta raó (11,7%) són 4 vegades més que les persones integrades (3,2%). 

Un terç de la població participa en la societat a través d'associacions, sindicats, partits polítics i 

altres tipus d'organitzacions i col·lectius socials. La participació en alguna activitat associativa i en 

alguna manifestació, protesta o acció col·lectiva és superior entre la població integrada. 

En parlar d'exclusió residencial es recullen les situacions relatives a l’accessibilitat, la inadequació, 
l’habitabilitat i la inestabilitat de l'habitatge. De manera global, gairebé 3 de cada 10 persones estan 

afectades per algun d'aquests factors. La relació amb l'activitat laboral i la nacionalitat dels 

sustentadors principals són les dues característiques més determinants en l'afectació dels 

indicadors d'habitatge. 

L'exclusió residencial té, a més, altres manifestacions, ja que una part important de les llars han 

hagut d'executar mesures compensadores per encarar els problemes de l'habitatge derivats de les 

dificultats econòmiques. Moltes llars s'han vist obligades a reduir les despeses fixes de la casa, les 

de telèfon, de televisió i d’Internet. Altres indiquen que no poden mantenir la casa a una temperatura 

adequada, o pagar els deutes generats; per tant es troben davant el risc de no poder disposar 
d'aquests serveis. Finalment, l'exclusió pot manifestar-se en problemes relatius a les modificacions 

de llocs de residència i/o la recerca d'alternatives habitacionals. 

A Catalunya, gairebé 2 de cada 10 persones estan afectades per l'exclusió sanitària, la qual cosa es 

plasma, fonamentalment, en dues situacions de privació: l’11,5% de les llars no poden seguir els 

tractaments necessaris per a la conservació del seu estat de salut, i les dificultats per assegurar una 
alimentació suficient i equilibrada en termes nutricionals arriba al 6,6% de les famílies. 

Els problemes econòmics han obligat a les famílies a enfrontar-se a problemes que incideixen 

directament en la salut de les persones. Un 42,7% de les llars han hagut de reduir les despeses 

dedicades a l'alimentació, 1 de cada 10 no ha pogut assegurar un dinar de proteïnes almenys 3 
vegades per setmana, 1 de cada 10 llars no ha pogut adquirir els aliments per mantenir una dieta 

adequada, l’11,8% de les famílies que han necessitat ulleres i el 16,7% una dentadura no les han 

pogut adquirir per manca de recursos. 

Pel que fa a l'estat de salut general, la percepció és notablement pitjor entre la població no 

integrada. Entre les víctimes de l'exclusió social, la prevalença de trastorns mentals o d’una 
depressió és més gran. Aquesta major prevalença es pot explicar per l'acumulació de causes de 

trastorns mentals entre les persones en exclusió, així com per la transició dels malalts mentals a 

l'exclusió. En general, un 10,7% de les llars de Catalunya integren algú que els darrers 5 anys ha 

patit o pateix algun trastorn de salut mental o una depressió. 

 

 

 

 



 

 

7.5. Les dificultats en l'eix social relacional 

 

Mentre que el suport social personal i familiar constitueix un dels factors de protecció i d’inserció 
més importants per a les persones, especialment per les que es troben en situació de vulnerabilitat 

i/o d’exclusió, un 4% de les persones que viuen soles no disposen d'aquest pilar. A banda, aquestes 

persones manifesten que no tenen família ni ningú en qui recolzar-se en situacions de malaltia o de 

dificultat. 

Cal destacar la densitat relacional alta de les llars a Catalunya, que està capitalitzada a la xarxa 
familiar, a l'entorn veïnal i «d'amistat» de les famílies. La xarxa social propera és intensa i plural, i 

aconsegueix esmorteir els efectes de la crisi, essent un suport per a les persones. 

L'any 2013, el conjunt de les llars de Catalunya sembla comptar amb una xarxa social propera de 

suport extensa. Ara bé, destaca una percepció de relatiu deteriorament d'aquesta capacitat de rebre 
ajuda. La proporció de població que ha tingut ajuda és superior a la que ens diu que en aquests 

moments en té. A més, es percep una disminució de la capacitat d'ajuda entre les llars més 

vulnerables i un creixement dels seus integrats. 

En general, en moments de necessitat 8 de cada 10 llars compten amb ajuda. Aquest alt 

percentatge evidencia que la cobertura i la solidaritat de la xarxa de suport personal i familiar (xarxa 
informal) és molt activa. Nogensmenys, cal destacar el 23,5% de la població a Catalunya que no rep 

ajuda (més d’1,7 milions de persones). 

Davant la conjuntura actual, sembla important saber com intenten resoldre la seva situació, on van, 

com van, a través de qui, etc. les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió... Aquesta 
necessitat implica l'ús de xarxes de suport social personals, familiars i institucionals. Per a això 

identifiquem quatre tipus d'ajuda. En primer lloc, aquelles llars que disposen d’ajuda mútua, és a dir, 

que ofereixen ajuda a altres llars i alhora en reben. En segon lloc, aquelles que depenen de les 

ajudes externes, és a dir, gent que reben ajuda si la necessiten perquè no la poden oferir. En tercer 

lloc, les llars benefactores que ajuden a altres llars però no la reben. Finalment, les llars que ni tenen 
ajuda ni ajuden, bé perquè mai l'han necessitat, bé perquè no compten amb xarxes de suport. 

Les pràctiques d'ajudes multidireccionals es donen en 6 de cada 10 llars, el 18,3% de les llars 

depenen de l'ajuda d'altres, és a dir, són només receptores d'ajuda. Així mateix, el 13,8% ni donen 

ni reben ajuda d'altres quan la necessiten; finalment, només un 6,3% són exclusivament 

benefactores. Així mateix, el 13,8% ni donen ni reben ajuda d'altres quan la necessiten; finalment, 
només un 6,3% són exclusivament benefactores. El fet de donar i de rebre ajuda no es produeix en 

la mateixa intensitat segons la situació de dificultat de les llars. De fet, les pràctiques d'ajuda mútua 

es donen en major mesura en llars en situació d'exclusió social, mentre que es redueixen en llars en 

integració social. 

Per definir la xarxa de suport social de les llars també cal apropar-se a la xarxa formal o institucional 

que els subministra ajuda o als serveis a què han acudit a la recerca d'ajuda, bé perquè no disposen 

d'un altre tipus d'ajuda, bé com a complement a les ajudes personals i familiars. 



  

 

 

 

Quan necessiten ajuda, les llars empren en major mesura els serveis prestats per Càritas, després 

els serveis socials locals i en menor mesura van a buscar-la a altres entitats socials. El 5,7% de les 

llars a Catalunya han acudit a Càritas a la recerca d'ajuda, una proporció lleument superior a les que 

han sol·licitat protecció dels serveis socials públics locals. 

8. Metodologia 
8.1. Univers, mostra i marge d'error 

L’EINSFOESSA és una enquesta adreçada a les llars d'Espanya, en la qual es recull informació de 

totes les persones que resideixen a cada una de les llars. Per tant, hi ha dos nivells d'anàlisi 
principal, el de les llars, i el de la població. L'univers de l'estudi el formen el conjunt de totes les llars 

i el conjunt de totes les persones residents en llars a Catalunya i a Espanya. 

La mostra de llars de Catalunya és de 650 enquestes, que han aportat informació sobre 1.843 

persones, la qual cosa implica uns marges d'error del ± 2,3% per a la informació de la població i del 
± 3,8% per a la informació de les llars. En ambdós casos, el marge d'error és òptim, la informació és 

estadísticament representativa del conjunt de l'univers, i els intervals de confiança permeten una 

anàlisi detallada dels nivells d'integració i d’exclusió social. La mostra d'Espanya està conformada 

per 8.776 llars i 24.775 persones, registrant marges d'error del ± 1,0% i del ± 0,6% respectivament. 

Taula 8.1. Univers, mostra i marge d'error de l’EINSFOESSA a Catalunya i Espanya 

 

8.2. Període de referència 

El procés de realització de les enquestes comprèn entre el període entre el 22 d'abril i el 12 d'agost 
del 2013. La informació referida a les activitats econòmiques, així com de les pensions i les 

prestacions econòmiques es refereix a dades de l'any 2012. 

8.3. Administració de l'enquesta 

 

L'enquesta ha estat realitzada de manera presencial, mitjançant una entrevista personal, i les 
respostes s'han recollit en un qüestionari estructurat i precodificat en el 99% de les variables. 

L'enquesta l’han administrada entrevistadors prèviament formats per a la realització de la tasca, que 

han treballat en 87 rutes repartides en 25 municipis de Catalunya i en un total de 1.051 rutes 

repartides en 530 municipis d'Espanya. Les enquestes s'han realitzat seguint una selecció prèvia de 



 

seccions censals, dins de les quals s'ha establert un sistema de rutes aleatòries des d'una adreça 

de sortida i dins de la llista de carrers que forma aquesta secció censal, per la qual cosa hem 

recorregut tot el carrer fins a fer 3 voltes completes al mateix o fins a exhaurir el nombre de 

qüestionaris prèviament assignats. 

 

9. Glossari 

1. Taxa de pobresa relativa 

2. Indicador i taxa AROPE 

3. Llindar de pobresa 

4. Unitat de consum de la llar 

5. Exclusió social 

6. Sustentador principal 

7. Coeficient de Gini 

8. Lloguer imputat 

9. Renda per càpita 

10. Taxa de dependència 

11. Taxa d'atur 

12. Taxa d'activitat 



  

 

 

 

1. TAXA DE POBRESA RELATIVA 

 

La pobresa relativa és el percentatge de llars que viu per sota del llindar de pobresa. Des 

d'aquesta perspectiva, es considera que una persona és pobra quan es troba en una situació de 

desavantatge econòmica respecte de la resta de persones del seu entorn. 

Històricament la pobresa s'ha entès en termes econòmics. Recentment, la Unió Europea ha creat 

l'indicador AROPE, que suposa una ampliació de la dimensió econòmica i que aborda altres 
aspectes. 

 

2. INDICADOR I TAXA AROPE 

 

Davant l'elevat nombre de persones a la UE en risc de pobresa i d’exclusió social, el 17 de juny del 
2010 el Consell Europeu va aprovar per a la pròxima dècada l'estratègia de creixement de la UE: 

Europa 202017. L'objectiu és aconseguir que la UE tingui una economia intel·ligent, sostenible i 

integradora. En aquesta nova estratègia, la mateixa UE proposa ampliar l'indicador de pobresa 

relativa mitjançant l'indicador AROPE18, que engloba el grup de persones en risc de pobresa i/o 
d’exclusió social. Aquest nou indicador agregat agrupa tres dimensions: 

• Població sota el llindar de la pobresa relativa: és aquella que viu en llars amb una renda 

inferior al 60% de la renda mitjana equivalent (després de les transferències socials). 

• Privació Material Severa: afecta aquelles persones que viuen en condicions que no poden 

accedir a determinats recursos. Viuen en llars que no es permeten almenys 4 dels 9 ítems 

seleccionats a escala europea: pagar el lloguer o una lletra; mantenir la casa calenta; 
afrontar despeses imprevistes; un dinar de carn, pollastre o peix (o els seus equivalents 

vegetarians) almenys 3 vegades per setmana; pagar unes vacances almenys una setmana 

a l'any; un cotxe; una rentadora; un televisor en color; un telèfon (fix o mòbil). 

• Població amb baixa intensitat de treball per llar: és aquella entre 0 i 59 anys que viuen 

en llars on els adults (entre 18 i 59 anys) l'any passat van treballar menys del 20% del seu 

temps potencial de treball. 

La taxa AROPE19 és el percentatge de persones que estan afectades per una o més dimensions 
sobre 20el total de població. 

 

 

                                                                 

17 http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm accés el 14 d’agost del 2013. 
18 En les seves sigles en anglès: At Risk Of Poverty and/or Exclusion. 
19Font: INE. Disponible a: 
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagena
me=ProductosYServicios/PYSLayout&param3=1259924822888  
20 Dins de l’indicador AROPE, les llars incloses en més d'una dimensió, es compatibilitzen una sola vegada 



 

Taxa AROPE i els seus components (2013) 

 

A tall de resum, veiem que la taxa de risc de pobresa i/o d’exclusió social (AROPE) per a l'any 2013 

se situa en un 27,3% (aquest és el percentatge del total de població afectat per un o més elements 
que conformen aquest indicador). Per components, veiem que el 20,4% de les persones viuen en 

llars en situació de risc de pobresa, un 6,2% amb mancances materials greus i un 15,7% amb una 

baixa intensitat laboral; no obstant això, la taxa de risc de pobresa o d’exclusió social no és el 

resultat de la suma dels seus components. 

Taxa AROPE per tipus de llar (2013) 

 

A tall d'exemple d'interpretació de l'indicador, observem la taxa de risc de pobresa i/o d’exclusió 

social per tipus de llar. Seria la proporció de llars que es veuen afectats per una o diverses de les 

tres dimensions que formen l'indicador AROPE. Per exemple, pel que fa a les llars amb dos adults i 
un o més nens dependents, veiem que el nombre de llars en risc de pobresa i/o d’exclusió social en 

el període 2010-2012 ha augmentat en 1,8 punts percentuals. 

 

3. LLINDAR DE POBRESA 

La fixació de la línia o llindar de pobresa la determina l’Eurostat (Oficina Estadística de la UE), i és el 

60% de la mitjana21 de la distribució d'ingressos per unitat de consum. Aquelles llars amb ingressos 

(per unitat de consum) inferiors a la mitjana fixada, estaran en situació de pobresa. Es calcula 

                                                                 

21 La mitjana és el valor que, quan ordenem tots els individus de més a menys ingressos, situa la meitat dels 
individus per sota d'aquest valor i l'altra per sobre 



  

 

 

 

anualment a partir de la distribució dels ingressos de l'any anterior. Segons les últimes dades 

publicades per l'INE, el llindar de pobresa s'estableix en 8.114,2 € a l'any per unitat de consum. 

El llindar per calcular la taxa de pobresa severa s’empren les rendes inferiors al 30% de la mitjana (a 

vegades, també es fa servir el 40% o el 50% de la mitjana de la distribució d’ingressos per unitat de 
consum). El llindar de pobresa severa (utilitzant el 30% de la renda mitjana) s'estableix en 4.057,1 € 

a l'any per unitat de consum. 

 

4. UNITAT DE CONSUM DE LA LLAR 

 

Les unitats de consum depenen de la mida de la llar i de les edats dels seus membres. El nombre 

d'unitats de consum de la llar es calcula mitjançant l’assignació dels valors següents: 1 per al primer 

adult, 0,5 per als següents adults i 0,3 per als menors de 14 anys que resideixen a la llar. Aquesta 
escala d'equivalència s'anomena escala OCDE modificada.22 

 

 

A tall d'exemple, observem que el llindar de pobresa a Espanya l'any 2013 se situa en 8.114,2 € a 

l'any per a les llars unifamiliars i en 17.039,7 € l'any per a aquelles amb dos adults i dos menors de 

14 anys. 

Pel que fa al llindar de pobresa severa, el que comprèn rendes inferiors al 30% de la mitjana, aquest 

se situa en 4.057,1 € a l'any per a les llars unifamiliars i en 8.519.91 € a l'any per aquelles llars amb 

dos adults amb dos menors de 14 anys. 

 

5. EXCLUSIÓ SOCIAL 

Tot i que l'indicador AROPE de la UE es refereix a les situacions de pobresa i/o d’exclusió social, el 

concepte que habitualment fem servir per entendre l'exclusió és molt més ampli, ja que no es 

redueix només al tema d'ingressos, privació o ocupació. 

                                                                 

22 Anteriorment, la UE utilitzava una altra escala anomenada escala OCDE o escala d'Oxford els paràmetres 
d'equivalència de la qual són: 1 per al primer adult, 0,7 per als següents adults i 0,5 per als menors de 14 anys 
que resideixen a la llar. Aquesta informació es pot ampliar a: 

http://www.ine.es/daco/daco42/sociales/pobreza.pdf accés el 14 d’agost del 2013. 



 

Per aquest motiu, l’any 2008 la Fundació FOESSA va realitzar (dins del VI Informe FOESSA) una 

proposta que va permetre mesurar l'exclusió al nostre país per primera vegada. Per a això, es va 

establir una bateria d'indicadors que va permetre, a partir de la seva agregació, la creació d’un índex 

capaç de sintetitzar les situacions d'exclusió de les llars en funció de les tres dimensions 
assenyalades (econòmica, polític i social-relacional). 

El conjunt d'indicadors als quals hem fet referència són els següents: 

 



  

 

 

 

 



 

 

Gràcies a aquest índex agregat vam poder identificar l'existència de quatre zones amb relació als 

processos d'exclusió/integració: 

• Integració plena, es dóna quan una llar no està afectada per cap els 35 indicadors que 

s'han triat per observar el risc d'exclusió social. 

• Integració precària, vol dir que una llar està integrada alhora que afectada per un o més 

indicadors d'exclusió, sense que aquests suposin un allunyament significatiu d'un espai de 

socialització integrat. 

• L’exclusió moderada, vol dir ser fora de l'espai social de la integració i estar afectat per 

indicadors d'exclusió amb uns factors generadors d’exclusió més poderosos encara que 

coexisteixin elements compensadors de l'exclusió en alguna de les dimensions de 

l'exclusió. 

• Finalment, l'exclusió severa significa viure en l'espai més allunyat d'una experiència 

integrada, estar afectat per un gran nombre d'indicadors d’exclusió que separen les 

persones de qualsevol dimensió integradora de la societat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

6. SUSTENTADOR PRINCIPAL 

 

Persona major de 16 anys que aporta periòdicament la principal font d'ingressos a la llar, 

independentment si és mitjançant la retribució de la seva ocupació o si és titular d'una prestació 
social. 

 

Si la persona que més diners aporta a la llar per pagar les despeses comunes no n’és membre, es 

considera sustentador principal al membre de la llar que rep les aportacions econòmiques 

destinades a pagar les despeses de la llar. En cap cas, el sustentador principal pot ser servei 
domèstic, convidat o hoste. 

 

7. COEFICIENT DE GINI 

 

El coeficient de Gini mesura la desigualtat de la distribució de l'ingrés entre els individus d’una regió 

en un període determinat. Com que és un coeficient, pren valors entre 0 i 1, en què 0 es 



 

correspondria a una economia amb equitat perfecta (tots els individus tenen els mateixos 

ingressos), i essent més desigual a mesura que es va acostant a 1. 

 

8. LLOGUER IMPUTAT 

 

És el lloguer que es pagaria (per part de la llar) per un habitatge com el que ocupa si en fos el 

llogater. Això afecta aquelles llars que són propietàries i les que els han cedit l'ús de l'habitatge. 

És important tenir en compte les diferències que trobem en observar la taxa de risc de pobresa 

tenint en compte o no el lloguer imputat. 

Si tenim en compte el lloguer imputat, veiem una disminució de la taxa de risc de pobresa en 1,7 

punts percentuals, la qual cosa implica una correcció de l'efecte de la propietat (ja que es té en 

compte l'habitatge), però no una millora en les condicions de vida de la població en risc de pobresa. 

 

9. RENDA PER CÀPITA 

 

Indicador que s’empra per estimar la riquesa econòmica d'un país. És la relació entre el Producte 

Interior Brut (PIB) i el nombre d'habitants d'un país. Mostra la contribució de la producció individual 

al creixement econòmic d'un país. 

 

10. TAXA DE DEPENDÈNCIA 

Mostra el percentatge de població inactiva (d'edat inferior a 16 anys i persones més grans de 65) pel 

que fa a la població activa (edats compreses entre 16 i 65 anys, estiguin treballant o en recerca 

activa d'ocupació). 

En ser una relació entre les persones que estan en edat de treballar i aquelles que no ho estan, és 

important tenir en compte que la taxa de dependència sigui baixa, un factor que implica més 

sostenibilitat de l'Estat del Benestar ja la proporció de població jove és superior a la de gent més 

gran. 

 

11. TAXA D'ATUR 

 

La taxa d'atur mostra el percentatge de població en situació d’atur sobre el total de població activa. 

Per aturats s'entén a aquelles persones entre 16 i 74 anys que no tenien feina durant la setmana de 
referència per a la realització de l'Enquesta de Població Activa, disponibles per treballar i buscant 

ocupació d’una manera activa 

 



  

 

 

 

L'EPA també considera aturades a les persones que ja han trobat una feina però que encara no 

s'han incorporat. 

A més podem diferenciar entre: 

• Aturats de llarga durada. Persones que en situació d'atur des de fa un o més anys. 

• Aturats de molt llarga durada. Persones en situació d'atur des de fa dos o més anys. 

Estan inclosos dins dels aturats de llarga durada. 

 

A Espanya, només hi ha dues estadístiques que permeten mesurar l'atur: l'Enquesta de Població 

Activa (EPA) i l'atur registrat a les oficines públiques d'ocupació pertanyents als Serveis Públics 

d'Ocupació. Les discrepàncies en les xifres d'atur de l'EPA i l'atur registrat es deuen a importants 
diferències, tant metodològiques com conceptuals i dels col·lectius que s’han considerat.23 

 

12. TAXA D'ACTIVITAT 

És la relació entre la població activa (la que comprèn les persones ocupades o en recerca activa 

d'ocupació) quant al total de la població. Per ocupada entenem aquelles persones majors de 16 
anys que tenien feina durant la setmana de referència per a la realització de l'Enquesta de Població 

Activa. 
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23 http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Opinion/REV_026935  
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