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Enquesta de condicions de vida 2017. Resultats territorials 
 
 

Els ingressos mitjans nets per llar a l’Àmbit Metropolità i al del Penedès  
superen la mitjana catalana l’any 2017  

 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’Àmbit Metropolità (32.861,9 euros) i el Penedès 

(32.056,2 euros) són els àmbits territorials que han tingut els ingressos mitjans nets per llar més elevats 

l’any 2017 i són els únics que se situen per sobre de la mitjana catalana (31.410,8 euros). Dins de l’Àmbit 

Metropolità, destaca el conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb uns ingressos mitjans 

de 34.135,9 euros, i especialment el municipi de Barcelona, amb uns ingressos de 35.146,4 euros. 

 
L’anàlisi de la renda abans de 

transferències socials mostra 

com el sistema de protecció 

social redueix les diferències de 

renda dels diferents territoris. Per 

comparar els ingressos dels 

diferents tipus de llars s’utilitza el 

concepte unitat de consum: el 

nombre d'unitats de consum de 

cada llar es calcula assignant un 

pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la 

resta d'adults i de 0,3 als menors 

de 14 anys.  

 
La renda mitjana neta anual per unitat de consum de l’Àmbit Metropolità abans de transferències és de 

15.526,2 euros (un 6,8% per sobre de la mitjana catalana) i després de transferències és de 19.942,9 

euros (un 5,2% per sobre de la mitjana). Per la seva banda, la renda mitjana neta anual per unitat de 

consum de l’Alt Pirineu i Aran és de 8.366,0 euros abans de transferències (el 57,6% de la mitjana 

catalana) i de 13.849,5 euros després de transferències (el 73,1% de la mitjana catalana). 

 
Al conjunt de Catalunya, el 60,0% de les llars reben alguna prestació social. Des d’una perspectiva 

territorial, només l’Àmbit Metropolità i les Comarques Gironines es troben per sota d’aquesta mitjana 

(58,6% i 54,0% respectivament) i el municipi de Barcelona també està per sota (54,5%). Ponent i les 

Terres de l’Ebre estan al voltant de la mitjana catalana (61,1% i 61,4% respectivament) i la resta d’àmbits 

se situen per damunt del 65%. 
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Risc de pobresa 

El 20,0% de la població catalana es troba sota del llindar de risc de pobresa, que el 2017 se situa en 

10.097 euros en les llars formades per una sola persona i en 21.203 euros en les llars de dos adults i 

dos infants. La taxa de risc de pobresa se situa en el 19,2% al conjunt de l’Àmbit Metropolità, però hi ha 

una gran diferència dins d’aquest Àmbit: al conjunt de l’AMB la taxa se situa en el 15,2% i a la ciutat de 

Barcelona en el 11,9%; en canvi, a l’Àmbit Metropolità sense incloure l’AMB la taxa és del 27,1%. 

Finalment, al conjunt dels àmbits territorials no metropolitans la taxa de risc de pobresa és del 21,9%. 

 
La taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) 

L’any 2017 un 23,8% de la població catalana està o en risc de pobresa, o té privació material severa, o 

baixa intensitat de treball. Pel que fa a la informació territorial, la taxa AROPE és més elevada al conjunt 

dels àmbits no metropolitans (26,6%) i a l’Àmbit Metropolità, sense incloure l’AMB (30,0%). Calculat amb 

el llindar de renda del conjunt de Catalunya, la taxa AROPE de l’AMB és del 18,8%, a Barcelona és del 

15,3% i a la resta de l’AMB és del 22,0%. 

 
Privacions de les llars 

El nivell de privació de les llars catalanes s’ha mesurat a partir d’alguns ítems que es consideren 

significatius sobre el nivell de vida de les persones. Hi ha quatre àmbits territorials on més de la meitat 

de la població declara tenir privacions: a les Terres de l’Ebre és el 66,4% de la població; a l’Alt Pirineu i 

Aran el 63,4%; al Penedès el 51,6% i al Camp de Tarragona el 51,5%. La resta d’àmbits estan per sota 

de la mitjana catalana i destaca el municipi de Barcelona, on la població que declara tenir privacions 

materials és el 33,4% (10 punts menys que la mitjana catalana). Les privacions més freqüents que 

manifesten els catalans l’any 2017 són no poder afrontar unes despeses imprevistes de 700 euros i no 

poder-se permetre una setmana de vacances a l’any.  

 
Pel que fa als àmbits territorials, l’Alt Pirineu i Aran (39,3%) és el que té un major percentatge de població 

que declara no tenir capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes, mentre que el que té un 

percentatge menor és Ponent (22,0%). D’altra banda, les Terres de l’Ebre (61,7%) i el Penedès (44,5%) 

són els àmbits que tenen un percentatge més alt de llars que no es poden permetre fer vacances una 

setmana a l’any com a mínim, i les Comarques Centrals (26,8%) i Àmbit Metropolità (27,2%) són els que 

tenen un percentatge més baix. 

 
El 49,7% de la població catalana declara tenir dificultats per arribar a final de mes l’any 2017. Els únics 

àmbits territorials que es troben per sota d’aquesta mitjana són les Comarques Gironines (37,1%), l’Alt 

Pirineu i Aran (41,7%) i l’Àmbit Metropolità (49,4%). El municipi de Barcelona (48,8%) també se situa 

lleugerament per sota de la mitjana catalana. 
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Condicions de l’habitatge 

La despesa mitjana mensual de l’habitatge principal és de 367,8 euros a Catalunya. L’Àmbit Metropolità 

(393,3 euros) i el Penedès (335,7 euros) són els àmbits que tenen una despesa mensual més alta en 

l’habitatge; en canvi, l’Alt Pirineu i Aran (271,2 euros) i el Camp de Tarragona (279,1 euros) són els que 

tenen una despesa mensual més baixa. A l’interior de l’Àmbit Metropolità, la despesa és més alta dintre 

de l’Àrea Metropolitana (395,7 euros) que fora d’aquesta (387,9 euros). A la ciutat de Barcelona la 

despesa mensual és la més alta de tots els territoris, segons l’Enquesta (457,9 euros). 

 
 

 
  

Taula 1. Renda mitjana neta anual per persona i llar. 2017

Per persona Per l lar

Metropol i tà 13.353,4 32.861,9

   Àrea  Metropol i tana de Barcelona (AMB) 14.361,3 34.135,9

      Barcelona 15.669,4 35.146,4

      AMB sense Barcelona 13.189,2 33.122,2

   Metropol i tà  sense AMB 11.328,0 30.008,5

Comarques  Gironines 12.090,9 28.163,0

Camp de Tarragona 11.082,9 28.405,3

Terres  de l 'Ebre 9.253,6 21.525,0

Ponent 10.290,5 28.875,1

Comarques  Centra ls 10.431,1 25.793,6

Alt Pi rineu i  Aran 9.754,7 21.248,4

Penedès 12.529,6 32.056,2

Catalunya 12.711,8 31.410,8

Font: Idescat.

La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'Enquesta.

Euros



 
 
 

                                        Nota de premsa 
 

Enquesta de condicions de vida 2017. Resultats territorials                  4/8 
 

 

 
 
 

 

Taula 2. Renda mitjana neta anual per unitat de consum abans i després de transferències socials. 2017

Euros Cat=100 Euros Cat=100

Metropol i tà 15.526,2 106,8 19.942,9 105,2

   Àrea  Metropol i tana de Barcelona (AMB) 16.855,5 116,0 21.294,5 112,3

      Barcelona 17.821,2 122,6 22.838,4 120,5

      AMB sense Barcelona 15.990,2 110,0 19.911,2 105,0

   Metropol i tà  sense AMB 12.855,0 88,4 17.226,8 90,9

Comarques  Gironines 13.239,2 91,1 17.639,2 93,0

Camp de Tarragona 11.874,8 81,7 16.750,2 88,4

Terres  de l 'Ebre 9.437,4 64,9 13.177,3 69,5

Ponent 12.139,7 83,5 15.598,9 82,3

Comarques  Centra ls 11.000,2 75,7 15.430,2 81,4

Alt Pi rineu i  Aran 8.366,0 57,6 13.849,5 73,1

Penedès 14.047,2 96,6 18.761,2 99,0

Catalunya 14.534,4 100,0 18.956,9 100,0

Font: Idescat.

La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'Enquesta.

Després  de transferències  socia lsAbans  de transferències  socia ls

Taula 3. Llars per tipus de prestacions socials que reben (%). 2017

Percentatge

Tipus  de prestacions

Metropol i tà 58,6 56,5 36,1 28,4

   Àrea  Metropol i tana de Barcelona (AMB) 55,4 59,2 35,0 24,2

      Barcelona 54,5 60,9 30,7 24,5

      AMB sense Barcelona 56,3 57,5 39,2 24,0

   Metropol i tà  sense AMB 65,7 51,5 38,1 36,3

Comarques  Gironines 54,0 70,4 24,4 18,0

Camp de Tarragona 68,5 63,9 30,6 ..

Terres  de l 'Ebre 61,4 .. 45,2 ..

Ponent 61,1 62,8 .. ..

Comarques  Centra ls 65,7 56,3 .. ..

Al t Pi rineu i  Aran 68,8 77,4 .. ..

Penedès 70,8 58,4 30,8 27,8

Catalunya 60,0 58,8 33,3 28,0

Font: Idescat.

La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'Enquesta.

.. Dades poc significatives per al càlcul.

Al tres  
prestacions  o 

subs idis

Llars  
que reben 

prestacions
Per vel lesa  i  

supervivència Per atur
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Taula 4. Taxa de risc de pobresa. 2017

Percentatge

Metropol i tà 19,2

   Àrea  Metropol i tana de Barcelona (AMB) 15,2

      Barcelona 11,9

      AMB sense Barcelona 18,2

   Metropol i tà  sense AMB 27,1

Àmbits  no metropol i tans 21,9

Catalunya 20,0

Font: Idescat.

Taula 5. Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE). 2017

Percentatge

Metropolità 22,6
   Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 18,8
      Barcelona 15,3
      AMB sense Barcelona 22,0
   Metropolità sense AMB 30,0
Àmbits no metropolitans 26,6
Catalunya 23,8

Font: Idescat.

Taula 6. Població per nombre de privacions materials (%). 2017

Percentatge

Cap privació
Una privació 

o més Total

Metropol i tà 57,4 42,6 100

   Àrea  Metropol i tana de Barcelona (AMB) 60,3 39,7 100

      Barcelona 66,6 33,4 100

      AMB sense Barcelona 54,8 45,2 100

   Metropol i tà  sense AMB 51,6 48,4 100

Comarques  Gironines 58,7 41,3 100

Camp de Tarragona 48,5 51,5 100

Terres  de l 'Ebre 33,6 66,4 100

Ponent 63,6 .. 100

Comarques  Centra ls 62,5 37,5 100

Alt Pi rineu i  Aran .. 63,4 100

Penedès 48,4 51,6 100

Catalunya 56,6 43,4 100

Font: Idescat.

.. Dades poc significatives per al càlcul.
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Taula 7. Població amb privació material per tipus de privacions (%). 2017

Percentatge

Capaci tat per fer-se 
càrrec de despeses  

imprevis tes

Vacances  mínim 
una setmana a  

l 'any

Metropol i tà 31,4 27,2

   Àrea  Metropol i tana de Barcelona (AMB) 28,4 24,3

      Barcelona 23,1 17,6

      AMB sense Barcelona 33,2 30,3

   Metropol i tà  sense AMB 37,4 32,9

Comarques  Gironines 32,9 28,0

Camp de Tarragona .. 43,9

Terres  de l 'Ebre .. 61,7

Ponent 22,0 ..

Comarques  Centra ls .. 26,8

Alt Pi rineu i  Aran 39,3 32,3

Penedès .. 44,5

Catalunya 31,9 29,7

Font: Idescat.

.. Dades poc significatives per al càlcul.

Taula 8. Població amb dificultat per arribar a fi de mes (%). 2017

Percentatge

Metropolità 49,4
   Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 48,5
      Barcelona 48,8
      AMB sense Barcelona 48,3
   Metropolità sense AMB 51,0
Comarques Gironines 37,1
Camp de Tarragona 62,6
Terres de l 'Ebre 56,5
Ponent 55,6
Comarques Centrals 50,9
Alt Pirineu i  Aran 41,7
Penedès 53,0
Catalunya 49,7

Font: Idescat.
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Taula 9. Despesa mitjana mensual de l'habitatge principal. 2017

Euros

Metropol i tà 393,3

   Àrea  Metropol i tana de Barcelona (AMB) 395,7

      Barcelona 457,9

      AMB sense Barcelona 333,3

   Metropol i tà  sense AMB 387,9

Comarques  Gironines 319,8

Camp de Tarragona 279,1

Terres  de l 'Ebre 301,2

Ponent 336,2

Comarques  Centra ls 300,6

Alt Pi rineu i  Aran 271,2

Penedès 335,7

Catalunya 367,8

Font: Idescat.

Taula 10. Errors de mostreig relatius. Renda mitjana neta anual per unitat de consum, 
persona i llar (sense lloguer imputat). 2017

Percentatge

Per uni tat de 
consum

Per 
persona Per l lar

Metropol i tà 2,8 2,7 2,8

Àrea Metropol i tana de Barcelona (AMB) 3,2 2,9 3,3

Barcelona 3,6 3,1 4,2

AMB sense Barcelona 5,4 5,0 5,7

Metropol i tà  sense AMB 5,2 5,2 5,5

Comarques  Gironines 6,6 6,5 7,6

Camp de Tarragona 5,8 6,5 6,4

Terres  de l 'Ebre 8,5 10,1 9,2

Ponent 14,0 14,7 10,3

Comarques  Centra ls 7,1 7,9 8,0

Alt Pi rineu i  Aran 16,5 19,7 8,6

Penedès 6,0 7,1 7,0

Catalunya 2,3 2,2 2,2

Font: Idescat.
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Nota metodològica 

L’Idescat presenta els resultats territorials de l’Enquesta de condicions de vida de l’any 2017. Aquesta 
estadística, que és de caràcter anual i està harmonitzada en l’àmbit europeu, té com a objectiu disposar 
d’informació sobre la distribució de la renda, les condicions de vida i l’exclusió social. Pel que fa als 
resultats, el període de referència és l’any 2017, tot i que el període dels ingressos i les prestacions 
socials és l’any anterior.  

L’any 2017 l’Idescat en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona, ha duplicat la grandària de la mostra a Catalunya, en combinar la mostra gestionada per 
l’Idescat amb la de l’INE. Així, s’ha passat d’una mostra d’unes 1.200 llars a una altra d’unes 3.000. 

L’objectiu de l’ampliació és augmentar la fiabilitat dels indicadors que s’extreuen de l’Enquesta i difondre 
resultats territorials. Així, els resultats de Catalunya publicats per l’Idescat el passat mes de juny de 2018 
ara es complementen amb resultats dels principals indicadors pels 8 àmbits territorials, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat. 

Els resultats de totes les enquestes tenen associats errors de mostreig (i, per tant, els l’Enquesta de 
condicions de vida, també). Consegüentment, les diferències que s'observen en els resultats d’una 
enquesta en dos moments del temps poden ser degudes tant a canvis reals del fenomen observat com 
a l'error de mostreig. És a dir, en les comparacions temporals no tota la variació observada es deu a un 
canvi real. Com més elevats són els errors de mostreig d’una variable, més probable és que una part 
més gran de la variació temporal mesurada s’expliqui pels errors de mostreig i no per un canvi real en el 
fenomen observat. L'Idescat calcula l'error de mostreig de les estimacions territorials de les principals 
variables de l'ECV (renda mitjana neta per llar, renda mitjana neta per persona, renda mitjana neta per 
unitat de consum i taxa de risc de pobresa). 

Ingressos nets de la llar: ingressos nets percebuts durant l’any anterior al de l’entrevista. Per tant, a 
l’Enquesta del 2017 es pregunta pels ingressos percebuts el 2016 per tots els membres de la llar. 

Renda neta: renda bruta menys els impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, menys les cotitzacions 
obligatòries dels empresaris, assalariats, autònoms i desocupats a la Seguretat Social, i menys les 
transferències trameses entre llars. 

Unitat de consum: segons l’escala de l’OCDE modificada (escala d’equivalències que converteix el 
nombre de membres residents a la llar en nombre d’unitats de consum), les unitats de consum de cada 
llar es calculen assignant un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta d'adults i de 0,3 als menors de 14 
anys. 

Taxa de risc de pobresa: percentatge de persones que està per sota del llindar de risc de pobresa. El 
llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població 
catalana. 

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE): indicador que recull la proporció de població 
que es troba o bé en situació de risc de pobresa, o bé en situació de privació material severa, o bé que 
viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. 

Població amb privació material: Població que presenta la privació d'almenys un dels nou ítems 
següents:  
1. Poder pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l’habitatge o de compres ajornades 
2. Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any 
3. Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies 
4. Poder afrontar despeses imprevistes 
5. Poder permetre's un telèfon (incloent-hi telèfon mòbil) 
6. Poder permetre's un televisor 
7. Poder permetre's una rentadora 
8. Poder permetre's un cotxe 
9. Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada 

https://www.idescat.cat/n3024
mailto:premsa@idescat.cat
https://www.idescat.cat/premsa

