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1. Introducció

Les crisis econòmiques no castiguen sempre els ma-
teixos segments de població. Malgrat que és freqüent 
que els grups amb major precarietat laboral siguin els 
més sensibles a l’hora de patir les conseqüències de 
la destrucció d’ocupació (Blank, 2009), no hi ha cap 
certesa que aquest col·lectiu sigui l’únic perjudicat da-
vant l’adversitat del context econòmic. A Catalunya, 
per exemple, i com es veurà en aquest informe, la 
destrucció d’ocupació ha estat més intensa entre els 
treballadors amb contractes temporals, però això no 
ha impedit que molts altres treballadors de tota mena 
d’ocupacions i formes contractuals hagin perdut tam-
bé la seva feina. La crisi va començar castigant amb 
especial virulència el sector de la construcció, però 
finalment, la destrucció de llocs de treball ha estat ge-
neralitzada i, fins i tot, ha acabat essent de més abast 
entre les mitjanes i grans empreses del sector indus-
trial, mentre que al sector serveis hi ha hagut un tímid 
augment net de l’ocupació gràcies al turisme (Amat 
i Genescà, 2012). En aquest sentit, no resulta gens 
exagerat dir que els efectes d’una crisi econòmica de 
llarg abast són força impredictibles, sobretot els seus 
efectes en la distribució de la renda entre la població. 
De fet, ni tan sols els models economètrics que es 
dissenyen per avaluar l’impacte dels cicles conjuntu-
rals es veuen habitualment capaços de donar respos-
ta a tal repte. La dificultat d’estimació recau en el fet 
que aquests efectes depenen de la interacció com-
plexa que hi ha a cada país entre factors demogràfics, 
laborals i fiscals, de tal manera que dues crisis eco-
nòmiques d’igual magnitud poden induir tant un aug-
ment com una reducció de la desigualtat social, tot 
en funció del context en què es produeixin (Jenkins 
et al., 2012). No és estrany, doncs, que dins la Unió 
Europea l’actual crisi econòmica i financera estigui 
desencadenant efectes tan contraposats entre els di-
ferents països que en formen part. Així, mentre que 
a Alemanya i a Irlanda s’ha frenat l’augment de les 
desigualtats socials que ja s’estava produint des del 
tombant de segle, a Dinamarca s’estan desfermant 
aquestes desigualtats (Sarasa i Luppi, 2012). 

Considerant els efectes de la crisi només en termes 
de mercat de treball, hi ha diferents escenaris imagi-
nables. Es podria pensar, per exemple, en una caigu-
da d’ingressos del treball que afectés per igual tota la 
població. En aquest cas, els indicadors de desigualtat 
de renda no tindrien cap variació significativa, ni tan 
sols la taxa de risc a la pobresa relativa, malgrat que 

la de pobresa absoluta podria augmentar. Una altra possi-
bilitat ben diferent seria si la caiguda d’ingressos es con-
centrés en els treballadors menys qualificats situats en el 
tram més baix de la distribució de la renda, per exemple, 
en el primer decil. Aquesta situació faria augmentar els 
indicadors de desigualtat de renda i, segurament, també 
la taxa de risc a la pobresa severa o extrema, però podria 
mantenir intacta la taxa de risc a la pobresa moderada, si 
el llindar que delimita aquest tipus de pobresa se situa 
per sobre del primer decil de renda. Encara són possibles 
altres escenaris, com ara una caiguda dels ingressos del 
treball més intensa en els trams intermedis de la distri-
bució de la renda o en els trams més elevats, i ambdós 
tindrien una traducció diferent en els indicadors de desi-
gualtat de renda i de pobresa. És per això que, per dur a 
terme una bona aproximació sobre els efectes socials de 
la crisi econòmica, cal fer una doble descripció del feno-
men. Per una banda, cal observar com han evolucionat 
les distribucions de les fonts més importants d’ingressos  
procedents del treball, de rendes del capital i de transfe-
rències públiques– i, per una altra banda, s’ha d’analitzar 
l’evolució de les distribucions d’aquests ingressos entre 
els grups sociodemogràfics més rellevants en l’anàlisi de 
la desigualtat social, com ara els grups ocupacionals, o 
classes socials, així com els grups adscrits a posicions so-
cials que depenen de criteris d’estatus, com ara el sexe, 
l’edat i el lloc de naixement o la nacionalitat. Un altre as-
pecte a tenir en compte és que els efectes que provoca 
una crisi d’ocupació sobre el risc de pobresa i sobre la 
distribució de les rendes familiars, estan mediatitzats per 
la política de prestacions i subsidis. És freqüent que els 
grups socials més dependents de les prestacions públi-
ques, com per exemple els jubilats, mantinguin posicions 
relatives més segures en temps de crisi (Muriel i Sibieta, 
2009) i empitjorin la seva posició relativa en contextos de 
creixement accelerat (Sarasa, 2008). 

Però les dificultats per estimar les conseqüències d’una 
crisi econòmica en la distribució de la renda s’agreugen 
per la necessitat de tenir en consideració quina és la 
prolongació en el temps del procés recessiu. Una crisi 
sostinguda en el temps acaba per afectar els ingressos 
fiscals i pot repercutir en una contenció de la despesa 
pública que afebleixi la xarxa de protecció social. Aquesta 
contracció de la protecció social, per la seva banda, pro-
voca efectes heterogenis entre la població, atès que no 
tothom depèn amb la mateixa intensitat de la despesa 
pública, ni tots els grups socials tenen el mateix poder 
polític per defensar els seus interessos davant les inten-
cions de contenir o reduir la despesa en programes pú-
blics específics. En conseqüència, en la mesura en què hi 
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1 L’opció de compartir una llar com a manera d’afrontar amb millors condicions les despeses quotidianes no es limita als membres d’una mateixa família. 
Als Estats Units ha augmentat el nombre de persones sense parentiu que viuen juntes, i a Espanya, hi ha indicis que persones amb dificultats econòmiques 
opten per llogar habitacions de casa seva. 

2 La realització de les diferents anàlisis portades a terme en aquest informe ha estat condicionada per la significativitat estadística de les dades disponibles 
per a cadascun dels àmbits territorials objecte d’estudi. 

3 Les informacions que s’ofereixen al llarg d’aquest estudi referides a l’AMB han estat limitades a la disponibilitat de dades estadísticament significatives per 
a aquest àmbit territorial.

4 Vegeu l’annex metodològic.

ha diferències internacionals en relació amb els pro-
grames de protecció social de la població, així com 
en la manera en què es distribueixen les càrregues 
impositives que financen les polítiques socials, els 
efectes de la crisi no han de tenir un impacte homo-
geni en la població de tots els països. Dins el territori 
europeu, per exemple, l’eficàcia de les polítiques de 
transferències socials per protegir dels efectes de la 
crisi econòmica les llars amb menys ingressos ha es-
tat menor al sud i l’est d’Europa que no pas entre els 
països del nord (Dolls et al., 2011). 

Per últim, un altre dels elements clau per entendre 
bé com afecten els processos de recessió econò-
mica a la cohesió social són les pròpies estratègies 
familiars a l’hora de fer front a l’adversitat econòmi-
ca. És a dir, les opcions que trien les diferents ge-
neracions d’una família de compartir o no despeses 
en una única llar1, i també el fet que els membres 
actius tinguin accés a l’ocupació durant el període 
de crisi o no. El risc de pobresa i el nivell de renda 
disponible de les persones depenen en gran mesu-
ra de la situació de la llar, especialment, en relació 
amb la capacitat per generar ingressos que tinguin 
els membres que la conformen. En aquest sentit, 
és important considerar la llar com a unitat d’anàlisi. 

Dit això, l’objectiu d’aquest informe és descriure al-
guns trets rellevants de la desigualtat econòmica i la 
pobresa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
i a Catalunya2, intentant mostrar-ne l’evolució i els 
efectes que sobre aquestes hagi pogut causar la 
gran depressió iniciada l’any 2008. Seguint els crite-
ris habituals en aquesta mena d’estudis, la desigual-
tat social és mesurada a partir de la distribució de 
la renda disponible de les llars entre els residents a 
Catalunya. Aquesta renda disponible serà també el 
referent de les estimacions del risc de pobresa, infor-
mació que és complementada amb una bateria d’in-
dicadors de privació en el consum de béns bàsics. 

Entendre, però, l’evolució en el temps d’aquests in-
dicadors du a observar prèviament com han mudat 
les variables més directament associades a la renda 
disponible dels individus. Això és, a la capacitat que 
tenen els individus de generar rendes, i a les opor-
tunitats que els individus tenen de compartir rendes 
i riscos aixoplugant-se en una mateixa llar. La ren-
da disponible de les llars depèn dels mercats, del 
sistema fiscal i de les transferències privades entre 
particulars. El nombre dels membres de la llar que 
estan en edat laboral i en disposició de treballar, així 
com l’accés que tinguin a l’oferta de llocs de tre-
ball i/o a les retribucions que els diferents mercats 
atorguin als seus capitals, configuren els ingressos 
de les llars sobre la base del treball i del patrimoni 
acumulat. Els drets socials reconeguts per accedir a 
prestacions socials complementàries o substitutives 

dels ingressos del treball i la disponibilitat d’altres fonts 
privades de ingressos, com les transferències entre 
familiars i amics, tanquen el ventall d’oportunitats d’in-
gressos de les llars. Per tant, la manera en què evoluci-
onen l’oferta de llocs de treball i l’accés dels individus 
a d’altres fonts d’ingressos privades marquen l’impacte 
de la crisi en les rendes de les llars. Això sense oblidar 
que, a l’oferta de llocs de treball, cal afegir l’evolució 
dels salaris, dels rendiments del treball i del capital en el 
cas dels autònoms i dels empresaris, així com la cober-
tura i la intensitat protectora de les prestacions socials.

La principal font de dades per a la realització d’aquest 
estudi ha estat l’Enquesta de condicions de vida i hà-
bits de la població de Catalunya, 2011 (ECVHP). De fet, 
aquesta investigació inclou les primeres anàlisis efectu-
ades a partir d’aquesta operació estadística. Tanmateix, 
la necessitat d’adoptar un enfocament evolutiu per tal 
de dur a terme una aproximació òptima sobre els efec-
tes socials de la crisi a l’AMB3 i a Catalunya, ha obligat a 
complementar la informació d’aquesta darrera edició de 
l’ECVHP amb anteriors edicions d’aquesta mateixa en-
questa, així com amb dades provinents de l’Encuesta de 
condiciones de vida (ECV) implementada per l’Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en el marc de les European 
Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-
SILC). En relació amb aquest últim apunt, cal dir que 
la combinació de dades d’aquestes dues enquestes ha 
estat possible gràcies a la reorientació metodològica i 
de continguts que s’ha introduït en la darrera edició de 
l’ECVHP, la qual ha possibilitat l’harmonització dels prin-
cipals indicadors sobre renda, cohesió social i pobresa 
amb l’EU-SILC4. És per això que al llarg de l’informe les 
informacions provinents de les dues fonts es presenten 
integrades en un mateix gràfic o taula, i s’explicita al peu 
de cada Figura les fonts de dades utilitzades per a cada 
any. No obstant això, les limitacions analítiques que es 
puguin derivar de comparar resultats harmonitzats de 
dues fonts diferents s’han considerat en les interpreta-
cions de les anàlisis. 

El treball que es presenta a continuació està estructurat 
en dues parts. Una primera secció analitza l’evolució del 
mercat de treball posant l’èmfasi en els canvis que han ex-
perimentat l’estructura ocupacional, els salaris i les rendes 
dels treballadors autònoms i els petits empresaris amb 
l’arribada de la crisi. La segona secció del treball aborda 
la distribució de la renda disponible de les llars i el risc de 
pobresa de la població catalana. El risc de pobresa és ana-
litzat des de dues perspectives complementàries: el risc 
de pobresa monetària, mesurat a partir de la renda dispo-
nible dels individus, i el risc de patir privació en el consum 
de béns materials bàsics. Tots dos grups d’indicadors me-
suren dimensions diferents, i no estrictament coincidents, 
de la pobresa. Per últim, la secció de conclusions ordena 
i sintetitza les troballes de la recerca i tracta d’oferir una 
explicació plausible sobre la transformació més recent de 
les desigualtats socials a l’AMB i a Catalunya.
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2. La transformació del mercat de treball: del 
gran creixement econòmic al període de crisi

La profunda crisi econòmica i financera que des 
del 2008 està castigant amb virulència Europa i, en 
particular els països del sud i de l’est del vell con-
tinent, ha trastocat de dalt a baix el mercat de tre-
ball a l’AMB i al conjunt de Catalunya. Però aquesta 
transformació no és només atribuïble als efectes 
de la crisi econòmica, sinó que també s’explica 
per certes derives d’altres processos socioeconò-
mics que estaven ja en marxa abans de la recessió 
econòmica. Cal, doncs, tenir presents els efectes 
que en aquests darrers anys s’hagin pogut produir 
en el mercat de treball i en les condicions laborals 
derivats de les inèrcies del procés de terciarització 
econòmica i de la consolidació del postfordisme 
com a nou model d’organització productiva (Boltan-
ski i Chiapello, 2002). Un altre aspecte a tenir en 
compte és com han evolucionat l’oferta de força 
de treball i l’estructura demogràfica. En termes de 
qualitat del capital humà, la societat catalana ha 
continuat millorant la seva composició: la proporció 
de població amb estudis bàsics ha disminuït alhora 
que ha augmentat la proporció de població qualifi-
cada. Per altra banda, la dependència demogràfica 
de la població entre 2006 i 2011 ha augmentat un 
4,4%, però la causa no ha estat l’envelliment de-
mogràfic –com havia estat anys enrere–, sinó que 
més aviat és conseqüència de l’augment en la taxa 
de natalitat produïda en el tombant de segle fins 
al començament de la crisi i que ha provocat en el 
darrer quinquenni un augment del 13% en la pro-
porció de menors d’edat5 (Figura 1). Per tant, els re-
sultats que es presenten a continuació, i en general 
els que apareixen en aquest estudi, s’han d’enten-
dre sobre la base de l’entroncament d’aquests pro-
cessos, juntament amb els efectes devastadors de 
la recessió econòmica. 

L’anàlisi de l’evolució de l’estructura del mercat de 
treball cobreix des de l’any 2006 – un dels moments 
àlgids del període de creixement econòmic precrisi– 
fins al 2011, moment d’especial agreujament del pe-
ríode de crisi i darrera dada disponible a l’enquesta. 
Es dedica una atenció especial a la manera en què el 
risc d’atur s’ha alterat durant aquest període, tant a ni-
vell individual com a nivell de llar. Es tracten també 
qüestions com l’eficàcia de la cobertura del sistema 
de protecció social en matèria de desocupació, així 
com les predisposicions i les estratègies que segueix 
la població aturada a l’hora de buscar feina. Per últim, 
s’analitza quina ha estat l’evolució dels salaris dels tre-
balladors també durant aquest quinquenni, com a apro-
ximació a la transformació de les condicions laborals 
en el context de crisi. 

2.1. L’evolució estructural del mercat de treball i 
la destrucció d’ocupació a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la província de Barcelona i Catalunya 

Tant a la demarcació de Barcelona com al conjunt de 
Catalunya, la crisi econòmica i financera ha provocat 
una profunda transformació de l’estructura del mercat 
de treball que, principalment, ha estat marcada per una 
intensa destrucció d’ocupació i per l’increment desbo-
cat de l’atur. Així es posa de manifest, si s’observa 
l’evolució de les taxes d’activitat, ocupació i atur entre 
els anys 2006 i 2011. Durant aquest període, a l’AMB 
la taxa d’ocupació s’ha reduït al voltant de 8 punts (del 
56,2% al 48,4%), mentre que la taxa d’atur gairebé 
s’ha triplicat, passant del 7,9% al 20,4%. La taxa d’acti-
vitat, en canvi, s’ha mantingut en termes generals (del 
61,0% al 60,8%). Aquesta situació es reprodueix amb 
registres molt similars també al conjunt de la província 
de Barcelona i de Catalunya (Figura 2).

FIGURA 1. Distribució de la població segons grups d’edat. Catalunya, 2006-2011

Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006-2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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5 L’augment de la dependència demográfica també es confirma amb dades del Padró d’Habitants, exactament aquesta es quantifica en un 4,7%. 
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Dins de l’AMB, les diferències que es registren 
entre la ciutat de Barcelona i la resta de municipis 
que conformen l’AMB esbossen, però, dues reali-
tats molt diferenciades. La qüestió més rellevant 
és que la ciutat de Barcelona registra una caiguda 
de la taxa d’ocupació més suau que el conjunt de la 
resta de municipis de l’AMB (del 53,9% al 49,6% i 
del 58,6 al 47,2%, respectivament), la qual cosa es 
reflecteix també en un increment més moderat de 
la taxa d’atur a la capital. Tal com es pot observar a 
la Figura 2, la taxa d’atur a Barcelona ha passat del 
7,4% al 16,9% entre el 2006 i el 2011, s’ha doblat, 
mentre que al conjunt de la resta de municipis de 
l’AMB, durant el mateix període, es va triplicar (del 
8,5% al 24,0%). Segons aquests resultats i tenint 

present la gravetat generalitzada de la situació a tot Ca-
talunya, la ciutat de Barcelona s’erigeix com un dels àm-
bits que millor està suportant la crisi, si més no, en ma-
tèria d’ocupació i activitat econòmica. Aquesta situació 
s’explica, en gran part, per l’important canvi de model 
econòmic que ha realitzat Barcelona amb relació a dè-
cades anteriors, amb un sistema productiu diversificat i 
molt més orientat als mercats exteriors que als interiors 
(Trullén i Galletto, 2012). No obstant això, altres muni-
cipis de l’AMB com ara Begues, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Just Desvern o Tiana han tingut també un compor-
tament semblant al de Barcelona, amb un creixement 
de l’atur que se situaria molt per sota de la mitjana del 
conjunt de l’AMB (Trullén i Galletto, 2012).

FIGURA 2. Evolució de les taxes d’activitat, ocupació i atur*. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

FIGURA 3. Composició de l’atur. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 20116

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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6 Segons dades de l’EPA (IV trimestre) publicades per l’Idescat, a Catalunya la taxa d’activitat se situava en el 62,4% el 2006 i en el 62,5% el 2011; la taxa
d’ocupació en el 58,2% el 2006 i en el 49,7% el 2011; i la taxa d’atur en el 6,7% el 2006 i en el 20,5% el 2011. A diferència dels resultats que ofereix l’EPA, 
els càlculs d’aquestes taxes a partir de l’ECVHP es realitzen a partir de la relació amb l’activitat que declaren estrictament els entrevistats. La necessitat 
d’oferir resultats d’aquestes taxes per diferents nivells territorials és el motiu que justifica l’ús de l’ECVHP en comptes de l’EPA.
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Els resultats de la Figura 3, que il·lustren les diferèn-
cies que es produeixen a nivell territorial en relació 
amb la composició i la naturalesa de l’atur de l’any 
2011, reforcen aquesta idea de l’impacte territorial-
ment desigual que està tenint la crisi. Considerant el 
volum d’atur de l’any 2006 com a estructural i cons-
tant durant el període 2006-2011, es pot confirmar 
que la situació a l’AMB és particularment diferent 
que la de la província de Barcelona i la de Catalu-
nya. Pel que fa a l’AMB, gairebé el 40% de l’atur 
que va registrar aquest territori el 2011 (38,6%) es 
pot atribuir a l’atur estructural –en què la crisi no hi 
tindria molt a veure–, mentre que aquest percentat-
ge es redueix al 33,1% a la província de Barcelona i 
fins al 29,8% al conjunt de Catalunya. La proporció 
restant d’atur en tots els territoris sí que, en major 
o menor mesura, s’explicaria per una transformació 
del mercat de treball: d’una banda, per l’augment de 
la població activa, i, d’altra banda, per la pèrdua de 
llocs de treball durant el període de recessió.

L’augment de la proporció de població activa, que 
es troba associada en gran mesura a circumstàncies 
derivades del context de crisi i que indica la mobi-
lització cap a la cerca de feina de persones abans 
inactives, com ara mestresses de casa, població ma-
jor de 50 anys desanimada en relació amb el treball 
o població jove que no treballava ni buscava feina 

(Laparra et al., 2012), té una incidència molt elevada en 
la composició de l’atur del 2011 al conjunt de Catalu-
nya (25,5%), més moderada a la província de Barcelo-
na (17,4%) i pràcticament nul·la a l’AMB (l’augment de 
població activa que sí registra la ciutat de Barcelona es 
contraresta i es neutralitza amb la pèrdua de població 
activa que es produeix al conjunt de la resta de munici-
pis de l’AMB). Això fa que a la conurbació barcelonina el 
61,4% de l’atur restant del 2011 sigui atribuïble estric-
tament a la destrucció d’ocupació, mentre que a la pro-
víncia de Barcelona aquest percentatge és del 49,5% i a 
Catalunya del 44,7%.

Pel que fa a la destrucció d’ocupació, entre els anys 2006 
i 2011 s’han perdut a l’AMB al voltant de 200.000 llocs 
de treball, pràcticament la meitat dels que s’han perdut 
al conjunt de Catalunya, mentre que en el conjunt de la 
província de Barcelona la xifra supera els 300.000 llocs 
de treball. Això significa una reducció aproximadament 
del 15% de l’ocupació que hi havia a l’AMB el 2006, 
mentre que a la província de Barcelona i a Catalunya la 
proporció seria lleugerament menor, al voltant del 13%. 
La destrucció d’ocupació de l’AMB, però, es concentra 
més enllà del municipi de Barcelona, el qual només hau-
ria perdut el 9,0 % dels llocs de treball respecte el 2006 
(62.000 ocupacions), mentre que a la resta de municipis 
de l’AMB s’ha produït una davallada de l’ocupació del 
20% (148.000 ocupacions).

FIGURA 4. Variació de la població ocupada. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 2006-2011

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Tal com ha succeït al mercat de treball espanyol, a 
l’AMB i a Catalunya aquesta destrucció d’ocupació 
massiva ha tingut un impacte diferenciat segons 
els sectors d’activitat, el tipus de contractació (en el 
cas dels assalariats) i la qualificació dels treballadors 
(Observatori d’Empresa i Ocupació, 2012; Sanromà, 
2012). Tenint en compte els sectors d’activitat, a la 
Figura 5 i a la Figura 6 es pot observar que, tant a la 
demarcació de Barcelona com al conjunt de Cata-
lunya, la pèrdua d’ocupacions entre els anys 2006 

i 2011 es concentra fonamentalment als sectors de la 
construcció i de la indústria, mentre que el sector ter-
ciari ha estat l’únic capaç de generar ocupació durant 
aquest període, encara que sigui modestament. Tant al 
conjunt de l’AMB, com a la província de Barcelona, com 
a Catalunya, la destrucció d’ocupació industrial dobla en 
termes absoluts la del sector de la construcció, tot i que 
en termes relatius els resultats s’inverteixen, i és el per-
centatge de destrucció d’ocupació més elevat al sector 
de la construcció.

FIGURA 5. Evolució de la població ocupada* segons sector d’activitat. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

FIGURA 6. Evolució de la població ocupada* segons sector d’activitat. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

* Fa referència a la població ocupada resident a cada territori.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.

* Fa referència a la població ocupada resident a cada territori.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Internament, l’AMB torna a presentar situacions 
molt diferenciades. La ciutat de Barcelona és l’únic 
territori on la caiguda relativa de l’ocupació industrial 
supera la de la construcció (-60,4% i -56,1%, respec-
tivament), alhora que l’increment de població ocupa-
da al sector serveis respecte el 2006 és el més elevat 
dels àmbits territorials estudiats (8,8%). Aquestes 
dades contrasten amb les de la resta de municipis 
de l’AMB, on la pèrdua d’ocupats en termes rela-
tius és molt superior al sector de la construcció que 
a la indústria (-58,9% i -44,7%, respectivament). A 
més, aquest àmbit és l’únic on també s’ha reduït la 
població ocupada al sector terciari (aproximadament 
12.000 ocupats menys el 2011 que el 2006). Cal dir 
que en aquests àmbits locals les dades incorporen 
un efecte no controlat relacionat amb les disparitats 
entre el lloc de residència i el lloc on es realitza la 
feina. No obstant això, atenent a les grans tendènci-
es que mostren aquests resultats, es pot intuir que 
amb la crisi s’hauria aguditzat a Barcelona el procés 
de terciarització que es va iniciar durant la dècada 
dels 90 (Marrero, 2003; Trullén, Lladós, i Boix, 2002). 
Això justificaria la gran caiguda de l’ocupació indus-
trial (84.000 ocupats menys el 2011 que el 2006), la 
qual estaria provocada juntament per la reorientació 
del model econòmic de la ciutat i pel mateix escena-
ri de recessió econòmica, i que, en tot cas, s’esta-
ria compensant amb la creació d’ocupació al sector 

serveis (49.000 ocupats més el 2011 que el 2006). Una 
situació, en definitiva, molt diferent de la del conjunt de 
la resta de municipis de l’AMB.

Aquesta dinàmica de destrucció d’ocupació ha acabat 
transformant clarament l’estructura sectorial del mer-
cat de treball. Així, el 2011, la proporció de treballadors 
inserits al sector de la indústria i al sector de la cons-
trucció s’ha reduït força, mentre que s’ha incrementat la 
del sector terciari (Figura 7). A l’AMB, el sector serveis 
aglutina el 82,6% de la població ocupada el 2011, men-
tre que el 2006 aquest percentatge no arribava al 70% 
(68,3%). En canvi, el sector industrial només ocupa 
ara el 12,4% dels treballadors i el de la construcció, un 
4,7%, mentre que el 2006 ocupaven el 21,8% i el 9,6% 
dels treballadors, respectivament. L’evolució a la provín-
cia de Barcelona i a Catalunya, tal com s’ha anat veient, 
ha estat molt semblant, tot i que en aquests àmbits 
territorials la terciarització és menys acusada. Aquesta 
diferència, però, es produeix bàsicament per l’efecte 
i el pes que té la ciutat de Barcelona dins del mercat 
de treball de l’AMB. Gairebé el 90% dels treballadors 
residents en aquest municipi estan ocupats  al sector 
serveis (88,2%), mentre que a la resta de municipis de 
l’AMB ho està el 76,3%, una xifra molt semblant a la 
del conjunt de la província de Barcelona (75,5%) i de 
Catalunya (73,6%).

FIGURA 7. Evolució de la distribució de la població ocupada* segons sector d’activitat. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 
2006 i 2011

* Fa referència a la població ocupada resident a cada territori.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Respecte als tipus de contractació dels assalariats, 
la destrucció d’ocupació també ha estat desigual, i ha 
afectat en major grau les ocupacions inestables. Tal com 
es pot observar a la Figura 8 i a la Figura 9, tot i que a 
l’AMB entre el 2006 i el 2011 s’ha reduït pràcticament 
el mateix nombre d’ocupacions estables que de tem-
porals (al voltant de 80.000), en termes relatius les dife-
rències són considerables, així el 2011 es registrava una 
variació percentual respecte el 2006 del -8,6% en el cas 

de l’ocupació estable i del -27,8% en el cas de l’ocupació 
temporal. En aquest sentit, la destrucció d’ocupació hauria 
tingut un impacte tres vegades superior en les ocupacions 
amb contractacions temporals. La situació al conjunt de la 
província de Barcelona i a Catalunya és lleugerament dife-
rent, ja que en aquests casos la reducció d’ocupats amb 
contracte indefinit és molt superior en termes absoluts a la 
d’ocupats amb contractes temporals. No obstant això, en 
termes relatius, la situació és la mateixa que a l’AMB.

FIGURA 8. Evolució de la població ocupada* segons tipus de contractació. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

FIGURA 9. Evolució de la població ocupada* segons tipus de contractació. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

* Fa referència a la població ocupada resident a cada territori.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.

* Fa referència a la població ocupada resident a cada territori.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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A la ciutat de Barcelona, però, el 2011 es van in-
crementar les contractacions temporals en un 6,1% 
respecte el 2006 (7.000 assalariats amb contrac-
te temporal més el 2011 que el 2006). D’aquesta 
manera, és l’únic dels àmbits territorials analitzats 
que ha vist incrementada aquesta figura contractu-
al. D’altra banda, també és l’àmbit on la destrucció 
relativa d’ocupacions estables ha estat més eleva-
da, amb una variació del -11,2% el 2011 respecte 
el 2006. Aquests resultats marquen una pauta molt 
diferenciada respecte al conjunt de municipis de la 
resta de l’AMB, on precisament el descens de con-
tractacions indefinides ha estat el menor (-5,9%) i 
el de contractacions temporals (-51,8%) ha estat el 
major. Aquest fenomen pot entendre’s també com 
una derivada de la reorientació en l’estratègia pro-
ductiva de la ciutat de Barcelona, on el sector serveis 
monopolitza cada vegada més l’activitat econòmica.

Tot plegat ha provocat, entre el 2006 i el 2011, 
l’augment generalitzat del pes de l’ocupació esta-
ble en detriment de la inestable, fet que no s’expli-
ca per la millora de les condicions de treball, sinó 
precisament pel predomini de l’expulsió del mer-
cat de treball de treballadors amb contractes tem-
porals durant el període de recessió econòmica. 

Aquest fenomen posa de manifest el paper que té la 
contractació temporal en el mercat de treball espanyol 
com a mecanisme de regulació. Es tracta d’un model 
basat en la flexibilització externa, el qual afavoreix la 
destrucció d’ocupació, de manera oposada als models 
de flexibilització interna presents a d’altres països eu-
ropeus, que si bé, minimitzen la destrucció d’ocupa-
ció, tampoc no eviten la subocupació i la precarietat 
laboral (Laparra et al., 2012). A l’AMB en concret, en-
tre el 2006 i el 2011, la proporció d’assalariats amb 
una relació contractual indefinida va passar del 74,7% 
al 79,1%, mentre que la d’assalariats amb contractes 
temporals es va reduir gairebé 4 punts, passant del 
22,3% al 18,7%. Aquesta tendència es veu reflectida 
també als resultats de la província de Barcelona i de 
Catalunya. La ciutat de Barcelona, immersa en unes di-
nàmiques d’activitat molt diferenciades, n’és l’excep-
ció, així va registrar durant el mateix període la tendèn-
cia contrària, marcada per la disminució de la proporció 
d’assalariats amb contractes indefinits (del 78,0% al 
75,6%) i per l’increment de les contractacions tem-
porals (del 19,0% al 22,1%). Aquesta tendència de la 
ciutat de Barcelona fa pensar que, si no hi ha un canvi 
radical en la regulació del mercat laboral, la precarietat 
laboral pugui tornar a créixer molt un cop la recessió 
econòmica doni peu a una nova fase de creixement.

FIGURA 10. Evolució de la distribució de la població ocupada* segons tipus de contractació. AMB, província de Barcelona i 
Catalunya, 2006 i 2011

* Fa referència a la població ocupada resident a cada territori.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Per últim, cal afegir en aquesta anàlisi que l’abast 
de la destrucció d’ocupació també ha estat desigual 
segons els perfils professionals. Els tipus d’ocupa-
ció que més s’han reduït entre el 2006 i el 2011, 
tant a la demarcació de Barcelona com al conjunt de 
Catalunya, han estat, d’una banda, els treballadors 
semiqualificats de la indústria i els no qualificats de 
rutina –agrupats en la categoria treballadors semi-
qualificats o de rutina–, molt vinculats als sectors de 
la construcció i de la indústria, i, d’altra banda, les 
ocupacions intermèdies7, una classe integrada bàsi-
cament per encarregats, tècnics, i empleats admi-
nistratius qualificats, si bé és necessari matisar que 
el gruix de la destrucció de l’ocupació en aquesta 
categoria socioeconòmica s’ha concentrat en els 
encarregats, que amb un pes del 9% en l’estructu-
ra ocupacional han baixat al 4%, amb una pèrdua 
d’uns 240.000 efectius, mentre que el grup d’ad-
ministratius qualificats s’ha mantingut més estable. 
En canvi, els treballadors semiqualificats de serveis 

seria l’únic perfil professional que hauria evolucionat 
a l’alça durant aquest període (Figura 11 i Figura 12). 
Tanmateix, els resultats reflecteixen certes disparitats 
territorials en l’evolució de l’estructura ocupacional que 
cal puntualitzar. A l’AMB, el principal perfil professio-
nal que s’ha vist reduït ha estat el de treballadors se-
miqualificats o de rutina, amb una reducció del 35,4% 
respecte el 2006 (140.000 treballadors menys el 2011 
que el 2006). Però, a més, les ocupacions intermèdi-
es també presenten una davallada important, amb una 
pèrdua, aproximadament, de 77.000 efectius en aquest 
quinquenni, gairebé una de cada quatre de les ocupa-
cions d’aquest tipus que hi havia el 2006 (23,9%). La 
pèrdua d’ocupacions, en canvi, és menor en la classe 
de directius i professionals i entre els petits empresaris 
i autònoms, els quals han vist reduïda la seva presència 
en un 5,0% i un 14,7%, respectivament. Per contra, els 
treballadors semiqualificats de serveis han augmentat el 
2011 en 75.000 efectius en relació amb el 2006, amb un 
increment del 55,0%.

7 En aquest text s’assumeix el terme “classes intermèdies” de John Golthorpe per identificar el conjunt d’ocupacions amb una relació laboral a mig camí 
entre la relació de contracte de treball pura i la relació de contracte de serveis. Vegeu, per a una descripció amb més detall, l’annex sobre la classificació 
socioeconòmica europea.

FIGURA 11. Evolució de la població ocupada* segons classificació socioeconòmica. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 
2006 i 2011

* Fa referència a la població ocupada resident a cada territori.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Si es comparen aquests resultats amb els de la pro-
víncia de Barcelona i amb els del conjunt de Catalu-
nya, es pot observar com en aquests àmbits terri-
torials la reducció de treballadors semiqualificats de 
la indústria i els de rutina, així com els treballadors 
de les ocupacions intermèdies és menor que en el 
cas de l’AMB. Fins i tot, a Catalunya l’evolució re-
lativa d’aquests perfils professionals entre el 2006 
i el 2011 és molt similar, del -23,8% en el cas de 
les ocupacions intermèdies i del -23,6% en el cas 
dels treballadors de la indústria semiqualificats i de 
rutina. A més, l’increment dels treballadors semi-
qualificats de serveis és també més moderat que 
a l’AMB, tant a la província de Barcelona (43,3%) 
com al conjunt de Catalunya (32,3%). Una altra dada 
significativa és que a diferència de la resta d’àmbits 
territorials de la demarcació de Barcelona, al conjunt 
de Catalunya la classe de directius i professionals 
ha augmentat en 30.000 ocupats, la qual cosa su-
posa un increment d’aquest perfil professional del 
3,5% el 2011 respecte el 2006. Aquests resultats 
posen de manifest la intensitat que ha adquirit en 

els darrers anys el procés de terciarització del sistema 
productiu a l’AMB, arrossegat sobretot per les inèrcies 
de la ciutat de Barcelona. 

Els resultats d’aquest procés es plasmen particularment 
en una considerable transformació del pes dels estrats 
de treballadors poc qualificats en l’estructura ocupaci-
onal, marcada per l’increment dels ocupats que treba-
llen al sector serveis en detriment dels que ho fan a la 
construcció o a la indústria (Figura 13). Entre el 2006 
i el 2011, a l’AMB els treballadors semiqualificats de 
serveis van passar de constituir el 9,1% de la població 
ocupada a ser-ne el 16,1%, mentre que els treballadors 
semiqualificats de la indústria i els de rutina van passar 
del 26,2% al 19,4%. A la província de Barcelona i al con-
junt de Catalunya la tendència és similar, tot i que més 
moderada. Dins del mateix procés, caldria fer esment 
també del lleuger augment que van registrar els direc-
tius i els professionals, que van passar, a l’AMB, del 
31,2% al 34,2%; a la província de Barcelona, del 28,3% 
al 32,0%, i al conjunt de Catalunya, del 26,0% al 30,2%.

FIGURA 12. Evolució de la població ocupada* segons classificació socioeconòmica. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 
2006 i 2011

* Fa referència a la població ocupada resident a cada territori.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Si s’analitza com ha estat aquesta evolució de l’es-
tructura ocupacional segons el sexe dels ocupats 
(Figura 14 i Figura 15), s’observa que les principals 
diferències entre homes i dones es produeixen en 
tres tipus d’ocupacions, tant a l’AMB com a Catalu-
nya. La més clara es produeix entre els treballadors 
semiqualificats de serveis, on els homes han aug-
mentat la seva presència entre el 2006 i el 2011 en 
un 106,8% a l’AMB, i en un 74,0% a Catalunya. L’in-
crement de les dones en aquesta categoria professi-
onal, en canvi, és més moderat, del 30,4% a l’AMB, 
i del 14,7% al conjunt de Catalunya. Una altra de les 
categories professionals on es detecten diferències 
és la de directius i professionals, on si bé els homes 
registraven una reducció d’ocupats el 2011 respec-
te el 2006 (-11,7% a l’AMB i -0,7% a Catalunya), la 
presència de les dones es va veure  incrementada 
en un 6,7% a l’AMB, i en un 33,6% al conjunt de 
Catalunya. Per últim, entre els petits empresaris i els 
autònoms també es detecta alguna diferència, en 
aquest cas per una menor caiguda de l’ocupació que 
han experimentat les dones en relació amb els ho-
mes. A l’AMB, el 2011 hi havia el mateix nombre de 

dones ocupades en aquest tipus d’ocupacions, mentre 
que el nombre d’homes s’havia reduït en un 23,0%. A 
Catalunya, les dones van registrar una caiguda del 6,8% 
per un 28,4% en el cas dels homes.

Aquestes diferències en les dinàmiques de reajusta-
ment del mercat de treball en funció del sexe de les 
persones ocupades han desencadenat transformacions 
en el repartiment d’homes i de dones en l’estructura 
ocupacional (Figura 16 i Figura 17).  Aquests efectes es 
deixen notar sobretot entre els treballadors semiquali-
ficats de serveis, una categoria on predominen les si-
tuacions laborals precàries. Si bé el 2006 més de dos 
de cada tres ocupats en aquest perfil professional eren 
dones (67,8% a l’AMB i 70,3% a Catalunya),  el 2011, 
els homes han guanyat força pes, passant del 32,2% al 
43,0% a l’AMB i del 29,7% al 39,1% a Catalunya. Pel 
que fa a la resta d’ocupacions, cal destacar també el 
lleuger augment de la presència de les dones respecte 
als homes en la classe de directius i professionals i en la 
de petits empresaris i autònoms, unes categories pro-
fessionals que el 2006 presentaven un perfil més mas-
culí i que el 2011 s’han equilibrat força.

FIGURA 13. Evolució de la distribució de la població ocupada* segons classificació socioeconòmica. AMB, província de 
Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

* Fa referència a la població ocupada resident a cada territori.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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FIGURA 14. Evolució de la població ocupada segons classificació socioeconòmica i sexe (variació percentual). AMB, 2006-2011

FIGURA 15. Evolució de la població ocupada segons classificació socioeconòmica i sexe (variació percentual). Catalunya, 2006 
i 2011

 Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.

 Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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FIGURA 16. Evolució de la distribució de la població ocupada segons classificació socioeconòmica. AMB, 2006 i 2011

FIGURA 17. Evolució de la distribució de la població ocupada segons classificació socioeconòmica. Catalunya, 2006 i 2011

 Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.

 Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Com a conseqüència d’aquesta gran reestructuració 
del mercat de treball, la relació entre la població ocu-
pada i la població aturada o inactiva (econòmicament 
dependent) s’ha capgirat completament entre el 
2006 i el 2011, de manera que el volum de població 
aturada i inactiva ha superat el de població ocupa-
da tant a l’AMB com a la província de Barcelona i a 
Catalunya. Aquest fenomen queda reflectit en l’in-
crement de l’índex de dependència econòmica que 
s’ha produït durant aquest període, que el 2011 se 
situava en registres molt similars en tots aquests 
territoris (al voltant de l’1,09). És dins de l’AMB on 
novament es detecten diferències importants en-
tre la situació de la ciutat de Barcelona i la resta de 
l’AMB en consonància amb els resultats que ja s’han 
comentat anteriorment. És precisament el conjunt 
de municipis que conformen l’AMB, excloent Bar-
celona, l’àmbit territorial on l’increment de l’índex 
de dependència econòmica entre el 2006 i el 2011 
s’ha produït amb major intensitat, passant del 0,71 a 
l’1,12, mentre que a la ciutat de Barcelona ha passat 
del 0,86 a l’1,02. En general, aquests resultats pale-
sen també la magnitud de la destrucció d’ocupació 
des que va començar la crisi i la intensitat diferent 
que ha manifestat aquest procés al llarg del territori.

2.2. L’impacte de l’atur en la societat metropolitana 
i catalana

Tal com s’ha dit a l’apartat anterior, davant d’aquesta for-
ta contracció dels llocs de treball, l’atur s’ha incremen-
tat exorbitantment. Espanya ha liderat el creixement de 
l’atur a Europa des que va començar la crisi, de la ma-
teixa manera que va liderar la creació d’ocupació durant 
el període precrisi (Muñoz de Bustillo i Antón, 2011). 
Catalunya se situa entre les 5 comunitats autònomes 
on l’increment de la taxa d’atur entre el període el 2006 
i el 2011 ha estat superior8, amb una afectació particu-
larment greu entre la població més jove en relació amb 
la resta d’Espanya (Fernández-Céspedes, 2012; Manre-
sa, 2012). Aquest apartat es dedica a analitzar quina ha 
estat l’evolució de l’atur a l’AMB i a Catalunya entre els 
anys 2006 i 2011, posant l’èmfasi en l’estudi de la po-
blació que més pateix l’exclusió laboral, l’impacte que 
ha tingut l’atur a les llars, la cobertura que actualment 
ofereixen les transferències socials en aquesta matèria 
i, per últim, en les estratègies que segueix la població 
aturada per trobar feina.

2.2.1. L’increment de l’atur i els col·lectius socials 
més afectats

Amb l’arribada de la crisi econòmica, l’augment de l’atur 
ha estat generalitzat en la societat catalana, tanmateix 
hi ha alguns col·lectius que s’han vist més colpejats per 

8 Segons dades de l’EPA publicades per l’INE, les comunitats autònomes amb un increment percentual superior de la taxa d’atur durant el període 2006-2011 
són: Illes Balears (238,5%), Múrcia (223,7%), Aragó (208,5%), Comunitat Valenciana (192,6%) i Catalunya (191,7%).  

FIGURA 18. Índex de dependència econòmica*. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

*Índex de dependència econòmica = (Població aturada + Població inactiva) / Població ocupada.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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aquest fenomen que d’altres. Tal com es pot ob-
servar a la Figura 19, a Catalunya9, entre els anys 
2006 i 2011, l’atur ha augmentat més entre els ho-
mes (amb un increment percentual del 267,0%) que 
entre les dones (168,5%). Així, tot i que l’any 2006 
es partia  d’una situació d’atur femení superior al 
masculí (8,9% i 6,4%, respectivament), el 2011 les 
taxes d’atur entre homes i dones s’havien equilibrat 
(23,3% els homes i 23,8% les dones). La desigualtat 
en la destrucció d’ocupació entre homes (292.000 
homes ocupats menys el 2011 en relació amb el 
2006) i dones (121.000 dones ocupades menys el 
2011 en relació amb el 2006) resulta eloqüent en 
aquest sentit. A més, es pot suposar que l’incre-
ment de l’atur femení encara hauria estat inferior 
si no fos per l’augment de l’activitat que s’ha pro-
duït en aquest col·lectiu durant el període de crisi. 
Aquest augment s’explica en gran part pel nombre 
de dones que han passat de la inactivitat a la cer-
ca de feina quan la seva parella s’ha quedat a l’atur, 
però que no sempre han acabat  trobant feina. En 
aquests casos, per tant, l’augment de l’activitat s’ha 
traduït en augment de l’atur femení.

Com ja s’ha dit anteriorment, durant aquest període 
l’impacte de l’atur també ha estat molt diferent en 
funció de l’edat de la població, les principals vícti-
mes del qual han estat els i les joves. La taxa d’atur 
de la població catalana de 16 a 34 anys ha passat en-
tre el 2006 i el 2011 del 8,7% al 29,9%, això suposa 
una variació percentual del 245,0%, que, de fet, no 

s’allunya gaire de la que registra la població de 35 a 49 
anys (236,7%), amb una taxa d’atur que ha passat del 
6,5% al 21,8%. La població de 50 a 64 anys, en canvi, sí 
que mostra un increment de l’atur més moderat en rela-
ció amb la resta de grups d’edat (134,9%), amb una taxa 
d’atur que ha passat del 7,1% al 16,8% en el mateix 
període. La precarietat laboral de la població més jove, 
en particular dels menors de 25 anys, marcada sobretot 
per la temporalitat en les seves contractacions de treball 
(Porcel et al., 2009), converteix aquest col·lectiu en un 
dels més vulnerables davant de la destrucció d’ocupa-
ció. A més, cal tenir en compte també que l’atur juvenil 
es contraresta amb l’estratègia que segueixen molts 
joves d’allargar el període formatiu a l’espera d’un con-
text més favorable per a la inserció laboral10 (Carbonero, 
2010).

Segons el lloc de naixement, malgrat que el 2011 les 
taxes d’atur eren més elevades entre la població estran-
gera (34,9%) i la nascuda a la resta d’Espanya (22,5%) 
que entre la població autòctona (19,0%), els valors de 
la variació percentual d’aquesta taxa entre el 2006 i el 
2011 palesen un increment de l’atur més agut entre 
aquests últims, la població nascuda a Catalunya, ja que 
han arribat a triplicar el volum d’atur respecte el 2006. 
Pel que fa els nivells de formació, els resultats posen de 
manifest el que ja és àmpliament sabut, que la qualifica-
ció és un actiu per mantenir la feina. Així ho demostren 
les taxes d’atur el 2011, segons els nivells d’estudis fi-
nalitzats, que eren del 33,4% per a la població amb es-
tudis obligatoris o inferiors, del 23,6% per a la població 

9 Les limitacions de mostra de la població aturada de l’edició 2006 de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població ha fet impossible efectuar 
aquest càlcul per a l’AMB.

10 Aquest fenomen es posa de manifest quan s’observa l’evolució de la taxa d’activitat de la població de 16 a 24 anys. Segons dades de l’EPA publicades per 
l’Idescat, aquesta taxa ha passat del 57,9% al 51,1% entre el 2006 i el 2011. 

FIGURA 19. Taxes d’atur* segons sexe, edat, lloc de naixement, nivell d’estudis finalitzats i categoria socioprofessional. 
Catalunya, 2006 i 2011

* Les taxes d’activitat, ocupació i atur es calculen estrictament a partir de la relació amb l’activitat que expressen els entrevistats.
** Aquesta classificació professional fa referència a la darrera ocupació de la persona en situació d’atur. 
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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amb estudis secundaris postobligatoris i del 12,8% 
per a la població amb estudis superiors. Si s’obser-
ven les variacions percentuals d’aquestes taxes en-
tre el 2006 i el 2011, es pot veure com precisament 
l’augment de l’atur ha estat més incisiu entre la po-
blació menys qualificada, que s’ha situat al voltant 
del 225% entre la població amb estudis obligatoris 
o inferiors i amb estudis secundaris postobligatoris, 
mentre que entre la població amb educació superior 
l’increment ha estat d’un 170,0%. 

Per últim, la incidència de l’atur també ha estat di-
ferent en funció de les categories professionals11 
dels treballadors. Les taxes d’atur més elevades el 
2011 s’acumulaven entre els treballadors qualificats 
(31,7%) i els treballadors no qualificats (28,2%). En 
canvi, si s’observa l’evolució de les taxes d’atur en 
termes relatius, els dos perfils professionals que 
haurien patit un increment de l’atur més intensiu 
serien, d’una banda, el personal administratiu i els 
encarregats, amb un augment de la taxa d’atur del 
274,3%, i, d’altra banda, els treballadors qualificats, 
amb un augment de la taxa d’atur del 261,9%. A 
més, el grup de directors, gerents i tècnics també 
ha acusat un increment notable de l’atur passant del 
3,7% al 12,3% (augment del 234,6%), mentre que 
els treballadors no qualificats són els que han pre-
sentat un increment relatiu menys acusat, i malgrat 
que el 2006 patien el risc d’atur més elevat (12,2%), 
ara han estat superats pels treballadors qualificats. 

Per tant, el perfil social més afectat per l’increment de 
l’atur en el context de crisi econòmica es podria definir 
com el d’homes menors de 50 anys, nascuts a Catalu-
nya, amb estudis no universitaris i que ocupaven posici-
ons qualificades o semiqualificades en el mercat de tre-
ball. Un perfil força consistent amb el fet que han estat 
la construcció, i sobretot la indústria, els dos sectors on 
més ocupació ha estat destruïda.

Pel que fa a la composició social de la població atura-
da al 2011, les diferències entre l’AMB i el conjunt de 
Catalunya són mínimes. La distribució per sexes, per 
lloc de naixement, per nivell d’estudis finalitzats i per 
categoria socioprofessional són força semblants (Figura 
20). En ambdós territoris, els perfils socials majoritaris 
entre la població aturada en relació amb aquests aspec-
tes coincideixen amb proporcions molt properes, a sa-
ber: els homes (54,5% a l’AMB i 54,0% a Catalunya), la 
població nascuda a Catalunya (47,2% a l’AMB i 48,6% 
a Catalunya), la població amb formació bàsica (50,4% a 
l’AMB i 53,1% a Catalunya) i els treballadors no qualifi-
cats (32,0% a l’AMB i 34,2% a Catalunya). Per edats, en 
canvi, sí que es detecten algunes diferències territorials. 
Mentre que a l’AMB el grup d’edat majoritari entre el 
col·lectiu d’aturats és el de 35 a 49 anys (41,9%) seguit 
de molt a prop pel de 16 a 34 anys (40,6%), a Catalunya 
els aturats s’acumulen sobretot entre la població activa 
més jove (de 16 a 34 anys), que amb un 44,1% se situa 
a més distància del segon grup més nombrós, la pobla-
ció de 35 a 49 anys (38,9%).

11 La variable categoria socioprofessional classifica la població activa segons la professió que exerceixen els individus en la seva ocupació principal i segons la 
seva categoria professional. En el cas de la població desocupada es pren com a referència la professió exercida en la darrera ocupació. Aquesta estratificació 
ocupacional es basa principalment en la Classificació catalana d’ocupacions 2011 (CCO-2011) i és utilitzada a l’EPA. L’ús d’aquesta variable en aquest apartat, 
en lloc de l’ESEC, és justificat per la capacitat que presenta a l’hora d’atorgar un estatus professional a la població desocupada, un aspecte que l’ESEC tracta 
de manera diferent i que no s’ajusta a les necessitats de les anàlisis que aquí es desenvolupen.

FIGURA 20. Composició social de la població aturada segons sexe, edat, lloc de naixement i nivell d’estudis finalitzats i categoria 
socioprofessional. AMB i Catalunya, 2011

 Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Però, per tal d’aclarir millor com ha evolucionat la 
vulnerabilitat envers l’atur de la societat catalana en 
el darrer quinquenni, s’han realitzat dues regressi-
ons logístiques, una per a l’any 2006 i una altra per 
a l’any 2011, les quals ajudaran a entendre si entre 
el moment d’expansió econòmica i el de recessió 
econòmica s’han modificat els factors que es troben 
més associats amb el fet que una persona estigui 
aturada. Per poder dilucidar aquesta qüestió s’han 
considerat en el model teòric les mateixes vari-
ables explicatives del fet de trobar-se a l’atur tant 
l’any 2006 com l’any 2011. Aquestes variables han 
estat el sexe, l’edat, el lloc de naixement, el nivell 
d’estudis finalitzats, el sector d’activitat, la categoria 
professional i el tipus de contracte. Les dades dis-
ponibles no han permès especificar en el model els 
anys d’experiència laboral.

Els resultats d’aquestes anàlisis (Figura 21) indiquen 
que, efectivament, la crisi ha transformat els mo-
tius pels quals la població ocupada és expulsada del 
mercat de treball. En primer lloc, un dels principals 
canvis que es poden apuntar és la tendència a la 
“democratització” dels riscos de trobar-se a l’atur, 
especialment si es té en compte el sexe i la cate-

goria professional de la població aturada. Segons els 
resultats analitzats, amb l’arribada de la crisi, les dones 
han disminuït lleugerament els seus riscos d’atur en re-
lació amb els homes. La mateixa tendència es detecta 
en relació amb les categories professionals. Totes les 
categories han reduït els seus riscos d’atur en relació 
amb els directius, gerents i tècnics, la qual cosa es deu 
al fet que aquesta última categoria ha perdut part del 
seu poder per evitar l’atur. No obstant això, actualment 
és el grup format pel personal administratiu i els encar-
regats el que presenta més probabilitats de trobar-se a 
l’atur (1,5 vegades més que els directors, gerents i tèc-
nics), un cop controlats els efectes deguts a les altres 
variables del model. El lloc de naixement, que no era 
significatiu per explicar el risc d’atur l’any 2006, ara ho 
és; així els treballadors nascuts a Catalunya mostren un 
risc relativament menor, si bé l’ordre de la magnitud no 
és gaire diferent al que hi havia, la qual cosa podria fer 
pensar que la manca de significació seria  més aviat fruit 
de la grandària reduïda de la mostra. Cal destacar que, 
malgrat que ha crescut la destrucció d’ocupació entre 
els treballadors estables i amb estudis superiors, la pre-
carietat laboral i els estudis continuen sent, amb més 
força encara, bons predictors del risc d’atur.

FIGURA 21. Regressió logística sobre els factors que expliquen la situació d’atur. Catalunya, 2006 i 2011

Nivells de confiança: *** = 99%, ** = 95%, * = 90%.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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És a dir, per exemple, si el 2006 la població amb 
formació bàsica presentava una probabilitat de ser 
a l’atur 1,5 vegades superior a la de la població amb 
formació superior, el 2011 aquesta probabilitat s’ha 
incrementat fins al 2,5. A més, actualment la pobla-
ció amb estudis de secundària postobligatòria tam-
bé presenta més probabilitats d’estar a l’atur (1,7 ve-
gades més) que la població amb estudis superiors, 
un risc que no era estadísticament significatiu l’any 
2006. El mateix passa amb la relació contractual, de 
manera que la població amb contractes inestables 
és la que ha incrementat el risc d’atur envers els 
contractes més estables. Així, una persona amb 
contracte temporal tenia una probabilitat 4,6 vega-
des superior de trobar-se a l’atur que una amb con-
tracte indefinit el 2006, mentre que el 2011 aquesta 
probabilitat relativa s’ha incrementat fins a 5,1 vega-
des més.

Però, l’aspecte que denota la major transformació 
durant aquest període en la seva relació amb l’atur 
és el sector d’activitat. El 2006, el sector industrial 
era el més vulnerable envers l’atur. Segons els re-
sultats de la regressió, les persones ocupades en 
aquest sector tenien 1,9 vegades més probabilitats 
de trobar-se a l’atur que la població ocupada al sec-
tor serveis. En canvi, el 2011 és el sector de la cons-

trucció el més vulnerable envers l’atur. Actualment, una 
persona ocupada al sector de la construcció presenta 2 
vegades més probabilitats de ser a l’atur que una perso-
na ocupada al sector serveis.

Els motius pels quals perden la feina als aturats tam-
bé s’han modificat amb la crisi, tot i que la finalització 
del contracte continua sent la raó principal (Figura 22). 
A l’AMB, el 2011, el 39,9% de la població aturada va 
perdre la feina per aquest motiu, 5 punts més que l’any 
2006 (34,3%), una situació que es reprodueix tant a la 
província de Barcelona com a Catalunya. Dins de l’AMB 
afloren algunes diferències territorials respecte aquesta 
qüestió. A la ciutat de Barcelona, per exemple, la fina-
lització del contracte s’ha erigit com el principal motiu 
de pèrdua de feina entre els aturats en el context de 
crisi (36,3%), mentre que el 2006, aquest motiu estava 
força igualat amb l’acomiadament i la baixa voluntària, 
ambdós amb valors propers al 25%. En canvi, a la resta 
de municipis de l’AMB, el 2011, el 42,9% de la pobla-
ció aturada va perdre la feina per la finalització del con-
tracte, un percentatge molt semblant al que presentava 
el 2006 (41,9%). Tal com s’ha explicat anteriorment, el 
pes d’aquest motiu en l’origen de les situacions d’atur 
confirma la rellevància del paper que té la contractació 
temporal com a dispositiu de regulació del mercat de 
treball català.

FIGURA 22. Motius pels quals va perdre la feina. Població aturada de 16 anys i més. AMB, Província de Barcelona, Catalunya, 
2006 i 2011

 Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Tant a la demarcació de Barcelona com al conjunt de 
Catalunya, els acomiadaments es mantenen també 
com el segon motiu en importància en la pèrdua 
d’ocupació, tot i que van augmentar la seva incidèn-
cia respecte al període precrisi. A l’AMB, el 2011, el 
27,1% de les situacions d’atur van ser causades per 
acomiadaments, mentre que el 2006 ho van ser el 
23,3%. A la província de Barcelona aquest percentat-
ge passa del 23,4% al 26,3% entre el 2006 i el 2011, 
i al conjunt de Catalunya del 22,2% al 24,3%. On més 
va augmentar aquest motiu de pèrdua de feina va ser 
entre els aturats residents a la ciutat de Barcelona, 
que van passar del 26,3% al 33,1%. Per la seva ban-
da, els tancaments d’empresa han estat, en termes 
generals, el motiu que ha guanyat més presència com 
a causant d’atur en el context de crisi, fins al punt de 
situar-se ara com el tercer motiu més important. En-
tre el 2006 i el 2011 aquest motiu ha passat a l’AMB 
del 13,7% al 20,6%, a la província de Barcelona del 
15,8% al 20,1% i a Catalunya del 15,7% al 21,0%. La 
ciutat de Barcelona torna a mostrar un comportament 
diferenciat, i aquest motiu, al contrari de la resta de 
territoris, es va mantenir el 2011 als nivells del 2006 
(18,0% i 17,1%, respectivament). Els resultats reflec-
teixen també una reducció generalitzada de la pèrdua 
de treballs per baixes voluntàries, la qual cosa resulta 
del tot lògic veient la dinàmica de destrucció d’ocupa-
ció en la qual s’ha endinsat el mercat de treball en el 
període de crisi. En el context actual, la població ocu-
pada, davant la manca d’oportunitats de trobar una 
altra feina, s’estaria aferrant més al seu lloc de treball 
que el 2006. A l’AMB, les baixes voluntàries s’han 
reduït del 20,7% al 11,7% com a motiu de pèrdua de 
feina entre els aturats, a la província de Barcelona han 
passat del 18,5% al 11,6% i al conjunt de Catalunya, 
del 19,3% al 11,5%.  

Tot plegat permet anar reafirmant algunes idees que 
ja s’han anat apuntant. En primer lloc, l’augment 
considerable que s’ha produït dels acomiadaments 

i dels tancaments d’empresa com a motius de pèrdua 
de feina denoten l’impacte de la crisi en el mercat de 
treball tant de l’AMB com del conjunt de Catalunya. En 
canvi, els resultats de la ciutat de Barcelona inviten a 
pensar de nou que l’impacte de la crisi en aquest muni-
cipi, si més no, està sent diferent de la resta d’àmbits 
territorials. Per exemple, els tancaments d’empreses no 
han guanyat pes com a motiu de pèrdua de feina, men-
tre que l’augment dels motius com ara la finalització del 
contracte o els acomiadaments apunten cap a un mer-
cat de treball amb molta més flexibilitat externa que a la 
resta d’àmbits territorials.

2.2.2. L’atur a les llars 

La incidència de l’atur a les llars és una de les principals 
causes del risc a la pobresa de la població. A més, la 
pèrdua del lloc de treball d’un dels membres de la llar, 
sobretot si es tracta del sustentador principal, acaba re-
configurant la relació amb l’activitat de la resta de mem-
bres (Carbonero, 2010; Laparra et al., 2012; Navarro i 
Clua-Losada, 2012). Aquest fet demostra que les estra-
tègies per fer front a la situació de crisi econòmica són 
estratègies de les famílies,  no estrictament individuals. 

L’evolució entre el 2006 i el 2011 de la relació amb l’activi-
tat dels membres de les llars on viu la població està mar-
cada per l’augment de les llars on algun dels seus mem-
bres actius està aturat i de les llars on tots els membres 
actius estan aturats (Figura 23). A l’AMB, el percentatge 
de població de 16 anys i més que viu en llars on algun 
dels seus membres actius està aturat s’ha incrementat 
del 8,6% al 14,2%, i el dels que viuen en  llars on tots els 
seus membres actius estan aturats ha passat del 2,3% 
al 9,9% entre el 2006 i el 2011. En canvi, durant el ma-
teix període, la població que viu en llars on tots els actius 
estan ocupats s’ha reduït del 70,1% al 54,2%. Aquesta 
pauta, que permet fer-se una idea de l’abast de la des-
trucció de l’ocupació a les llars, es dóna per igual a tots 
els àmbits territorials que s’han estat estudiant.

FIGURA 23. Relació amb l’activitat dels membres de la llar on viu la població. Població de 16 anys i més. AMB, Província de 
Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

 Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Un altre dels indicadors habituals en la mesura de 
l’impacte de l’atur a les llars és la intensitat de treball 
a la llar12. Aquest indicador constitueix una mesura 
del nivell d’aprofitament de la mà d’obra productiva 
de la llar. Pren valors entre 0 i 1, i és considerat per 
les autoritats estadístiques europees com una de 
les dimensions de risc d’exclusió social quan adqui-
reix valors entre 0,2 i 0, situació que es denomina 
“intensitat de treball a la llar molt baixa”. Aquests 
valors signifiquen que durant un any sencer13 només 
s’ha aprofitat el 20% o menys del potencial laboral 
de la llar. Si s’observa la Figura 24 en què, a partir de 
les fonts de dades disponibles, s’ha pogut calcular 
aquest indicador només per a l’àmbit de Catalunya, 
es pot veure com aquestes situacions s’han anat in-
crementant amb l’arribada de la crisi. Si bé entre el 
2006 i el 2009 la població de 0 a 59 anys que vivia en 
llars amb intensitat laboral molt baixa es mantenia al 
voltant del 4%, el percentatge gairebé es va doblar 
el 2010, incrementant-se fins al 7,8%, i va arribar 
fins al 11,7% el 2011.

Per últim, la Figura 25 reflecteix una aproximació a la 
manera en què s’ha reconfigurat la relació amb l’acti-
vitat al si de les famílies en el nou context de crisi, tot 
prenent com a referència la situació de les parelles que 
conviuen en una mateixa llar. En primer lloc, aquests 
resultats tornen a posar de manifest la virulència amb 
què la destrucció d’ocupació ha impactat a les llars, en 
la mesura en què es pot observar com s’han reduït les 
situacions més comunes d’organització familiar respec-
te de l’activitat. D’una banda, s’ha reduït la proporció 
de persones que, vivint en parella, treballen tots dos. A 
l’AMB,  el percentatge ha passat del 43,8% al 38,4% 
entre el 2006 i el 2011, a la província de Barcelona del 
43,9% al 37,1%, i a Catalunya del 44,4% al 37,4%. D’al-
tra banda, les dades mostren també una reducció con-
siderable de les llars de perfil clàssic, on el sustentador 
principal és l’home (ell ocupat, ella inactiva)14. A l’AMB, 
la proporció de persones que viuen en llars d’aquest ti-
pus s’ha reduït del 18,6% al 12,1%, a la província de 
Barcelona del 19,2% al 12,0%, i al conjunt de Catalunya 
del 19,0% al 11,7%.

12 La intensitat de treball a la llar és calculada dividint la suma total de mesos treballats durant un any pels membres en edat activa de la llar (edat definida 
entre 18 i 59 anys)  per la suma total dels mesos en què aquests membres de la llar poden treballar durant tot un any.

13 L’any coincideix sempre amb l’any anterior a la realització de l’enquesta, per exemple la dada del 2011 fa referència al 2010.

14 Cal fer notar que hi ha autors que posen en entredit la inactivitat històricament atribuïda a les dones de les classes populars, ja que les feines retribuïdes 
també  han estat força esteses entre aquest col·lectiu femení, potser amb un caràcter més informal que en el cas de les dones de les classes més benes-
tants, raó per la qual han estat més invisibilitzades des del punt de vista de l’estadística oficial (Torns et al., 2007).

FIGURA 24. Intensitat de treball a llar molt baixa. Població de 0 a 59 anys. Catalunya, 2006-2011

Font: INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2006-2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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Però, a més, en segon lloc, l’aspecte més rellevant 
que es pot intuir d’aquests resultats  és la pèrdua, en 
termes generals, del pes dels homes com a susten-
tadors principals de la llar amb l’arribada de la crisi. Si 
es consideren conjuntament aquelles categories en 
què l’home de la parella podria ser el potencial sus-
tentador principal de la llar, com ara “ell ocupat, ella 
inactiva”, “ell aturat, ella inactiva”, “ell ocupat, ella 
aturada”, s’observa com el percentatge de persones 
amb aquest tipus de parelles més o menys es manté 
amb una lleugera tendència a la baixa (del 23,5% al 
21,3% a l’AMB; del 24,3% al 23,4% a la província de 
Barcelona, i del 23,9% al 22,7% a Catalunya). En can-
vi, la proporció de persones amb parella en què ella 
és la potencial sustentadora principal s’ha incremen-
tat substancialment (del 6,2% al 10,4% a l’AMB; del 
5,9% al 11,0% a la província de Barcelona, i del 5,6% 
al 11,5% a Catalunya)15. Aquests resultats posen de 
manifest l’augment de l’activitat en les dones entre 
el 2006 i el 2011, sense poder determinar, però, qui-
na part d’aquest increment s’explica per la tendència 
creixent que durant les darreres dècades s’ha produït 
respecte a la incorporació de la dona al mercat de tre-
ball, o per la reacció de dones que davant la pèrdua 
de feina de la seva parella passen de la inactivitat a la 
cerca de feina.16 

2.2.3. La resposta de les prestacions socials davant 
de l’atur creixent

El temps que ha transcorregut des que el 2008 va co-
mençar a aflorar la crisi econòmica i financera, juntament 
amb la dificultat per trobar feina derivada de la dinàmica 
de destrucció d’ocupació que ha dominat el mercat de 
treball durant tot aquest període, està provocant que 
molts aturats hagin superat l’any de cerca de feina sen-
se èxit. La llarga durada de les situacions d’atur eleva el 
risc de desprotecció social, com es veurà a continuació, 
per tant, resulta obvi pensar que la situació cada vegada 
empeny un nombre més elevat de persones cap a la in-
tempèrie social. Anant per parts, els resultats analitzats 
confirmen en primera instància l’increment de l’atur de 
llarga durada tant a la demarcació de Barcelona com a 
Catalunya. A l’AMB, la població aturada que fa 12 me-
sos o més que cerca feina s’ha doblat entre el 2006 i el 
2011, i ha passat del 33,7% al 60,0%. Tal com mostra la 
Figura 26, aquesta situació és generalitzada en tots els 
àmbits territorials estudiats.

15 Els percentatges resulten de la suma de les categories següents: “ella ocupada, ell aturat”, ”ella ocupada, ell inactiu”, “ell inactiu, ella aturada”.

16 Aquest últim aspecte ha estat estudiat en altres països com el Regne Unit o els Estats Units que han evidenciat un augment de l’activitat femenina o de la 
jornada laboral estretament relacionat amb la pèrdua de feina de la parella masculina en el període de recessió econòmica (Harkness i Evans, 2011; Mattingly 
i Smith, 2010).

FIGURA 25. Relació amb l’activitat de la parella. Població de 16 anys i més que viu amb la seva parella. AMB, Província de 
Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

 Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Tanmateix, l’aspecte en què sí que apareixen algu-
nes diferències territorials, en particular entre la ciu-
tat de Barcelona i la resta de municipis de l’AMB, 
és en la mitjana de mesos que la població aturada 
fa que busca feina. Si bé a la capital catalana aques-
ta mitjana se situa en els 17,9 mesos l’any 2011, 
a la resta de l’AMB la mitjana ascendeix fins els 
22,7 mesos. En canvi, entre el conjunt de l’AMB, 
la província de Barcelona i Catalunya no s’aprecien 
tampoc diferències significatives en aquest sentit, i 
aquesta mitjana se situa al voltant dels 20 mesos en 
tots tres territoris. Per tant, tenint present la grave-
tat de la situació arreu, els resultats tornen a confir-
mar el menor impacte que està tenint la crisi entre 
els residents a la ciutat de Barcelona envers els de la 
resta de territoris, si més no, en termes d’ocupació. 
No obstant això, resulta més important assenyalar 
que tota aquesta informació palesa la incapacitat per 
incorporar mà d’obra que demostra actualment el 
mercat de treball, sobretot si es compara la mitjana 
de mesos de recerca de feina del 2011 amb la de 
l’any 2006, la qual no supera els 12 mesos en cap 
àmbit territorial, excepte a la ciutat de Barcelona on 
se situa en els 12,4 mesos.

Aquesta situació d’atur de llarga durada es troba for-
ça estesa entre els diversos perfils socials. Pràctica-
ment, la meitat de la població aturada fa 12 mesos 
o més que cerca  feina, independentment de si es 
tracta de dones o d’homes, població jove o adulta, o 
gent amb més o menys qualificació formativa (Figu-
ra 27 i Figura 28). Tanmateix, entre aquests perfils hi 
ha certes diferències destacables. Per exemple, es 

pot observar com l’atur de llarga durada té una incidèn-
cia superior entre els homes, en particular a l’AMB, on 
el 66,5% dels homes aturats es troben en aquesta situ-
ació, per un 52,1% en el cas de les dones. Aquesta dis-
tància entre homes i dones, però, és menor a Catalunya 
(60,3% els homes i 55,6% les dones). Segons l’edat, 
el col·lectiu més afectat a l’AMB per aquesta qüestió 
seria el de població activa d’edat avançada (entre 50 i 64 
anys), dels quals el 69,8% dels aturats supera l’any bus-
cant feina. Aquest percentatge es redueix fins al 55,3% 
en el cas de la població de 35 a 49 anys, i fins al 60% 
en el cas de la població jove aturada (de 16 a 34 anys). 
A Catalunya la situació és força semblant, tot i que a di-
ferència del que succeeix a l’AMB, la població jove atu-
rada es perfila lleugerament com la que menys pateix 
aquesta situació (56,2% i 55,4%, respectivament). El 
risc tan elevat que tenen de no trobar una nova ocupació 
els majors de 50 anys fa témer que bona part d’aquests 
treballadors vegin menyscabat greument el seu dret a 
una pensió de jubilació, malgrat que hagin contribuït a la 
Seguretat Social tota la seva vida laboral. Pel que fa al ni-
vell d’estudis finalitzats, tant a l’AMB com a Catalunya, 
la població més perjudicada per l’atur de llarga durada és 
la que compta amb menor qualificació –estudis obligato-
ris o inferiors–, dels quals al voltant d’un 65% es troben 
en situació d’atur de llarga durada. En canvi, mentre que 
a l’AMB les diferències entre la població amb estudis 
secundaris postobligatoris i amb estudis superiors és 
molt escassa (52,4% i 51,2%, respectivament), en el 
conjunt de Catalunya les diferències s’accentuen, i arri-
ben a registrar un 54,6% per a la població amb estudis 
secundaris postobligatoris i un 44,0% per a la població 
amb estudis superiors.

FIGURA 26. Taxa d’atur de llarga durada*. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

* Percentatge calculat sobre el total de població aturada.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Tal com s’ha apuntat anteriorment, l’atur de llar-
ga durada suposa un risc per al manteniment de 
la protecció social de la desocupació, sobretot de 
les prestacions contributives, de manera que no és 
difícil intuir que, amb l’elevada incidència que està 
tenint aquest fenomen en el període transcorregut 
des que va començar la crisi, s’estigui produint una 
reducció progressiva de la cobertura social de la po-
blació desocupada. Segons Laparra (2010), el siste-
ma de protecció social en matèria de desocupació, 
malgrat que ha tingut un paper fonamental en la 
frenada dels efectes de la crisi i que s’hi han afe-

git nous programes per augmentar la cobertura social 
davant de l’excepcionalitat de la situació17, no acaba 
de cobrir totes les necessitats. L’any 2011, a l’AMB 
es van més que doblar respecte el 2006 les perso-
nes desocupades que havien treballat anteriorment 
i que no rebien cap tipus de prestació (de 74.000 a 
183.000 persones), igual que a la província de Barcelo-
na (de 112.000 a 334.000 persones) i a Catalunya (de 
139.000 a 469.000 persones). Tot això  malgrat que 
les persones que rebien prestacions de desocupació 
també havien augmentat considerablement. Però, tal 
com es pot observar a la Figura 29, llevat de l’AMB 

17 El programa més important que va endegar el Govern de l’Estat espanyol en aquest sentit ha estat el Programa Temporal de Protección por Desempleo e 
Inserción (PRODI) que es va començar a aplicar l’agost del 2009 (Laparra, 2010).

FIGURA 27. Atur de llarga durada segons sexe, edat i nivell d’estudis finalitzats. AMB, 2011

FIGURA 28. Atur de llarga durada segons sexe, edat i nivell d’estudis finalitzats. Catalunya, 2011

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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on l’increment de població aturada i de perceptors 
de prestacions és proporcionalment semblant (tots 
dos col·lectius han augmentat 2,5 vegades entre 
el 2006 i el 2011), a la província de Barcelona i a 
Catalunya l’increment de població aturada que ha-
via treballat anteriorment entre el 2006 i el 2011 
és lleugerament superior (2,8 vegades a la provín-
cia de Barcelona i 3,1 vegades a Catalunya) que el 
de perceptors de prestacions (2,6 a la província de 
Barcelona i 2,9 vegades a Catalunya).

La Figura 30 mostra com el 2011, efectivament, a 
l’AMB, respecte l’any 2006, no havia variat significa-
tivament el percentatge de població aturada que havia 
treballat anteriorment que no rebia cap tipus de pres-
tació (59,5% i 59,3%, respectivament), mentre que 
a la província de Barcelona i a Catalunya aquest per-
centatge havia  augmentat lleugerament (del 53,6% al 
56,5% a la província de Barcelona i del 52,6% al 56,3% 
a Catalunya). Però la dada més rellevant és l’augment 
que s’ha produït en aquest període de perceptors de 

FIGURA 29. Aturats i perceptors de prestacions socials. Població aturada de 16 anys i més que ha treballat anteriorment. AMB, 
província de Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

FIGURA 30. Tipus de prestació d’atur rebuda. Població aturada de 16 anys i més que ha treballat anteriorment. AMB, província 
de Barcelona i Catalunya, 2006 i 2011

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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subsidis de desocupació, els quals pràcticament 
s’han triplicat en tots els àmbits territorials, amb la 
conseqüent reducció de població aturada que rep la 
prestació de desocupació contributiva. Per tant, es 
podria dir que la cobertura social de la desocupació 
s’ha tornat més assistencial, la qual cosa suposa 
menors quanties i un horitzó de desprotecció més 
proper per a les persones que reben aquest tipus 
d’ajuda (Laparra, 2010).

Per últim, cal afegir que la protecció social dels 
desocupats és molt diferent segons les categori-
es professionals de la població aturada catalana, 
i que és en general més elevada entre els es-
trats de població més qualificada (Figura 31). De 
fet, si s’observa la cobertura de les prestacions 
contributives, aquesta es va reduint a mesura 
que va disminuint també la qualificació de la po-
blació aturada. Així, més de la meitat dels direc-
tors, gerents i tècnics aturats (50,6%) gaudeixen 
d’aquesta cobertura, en el cas del personal admi-
nistratiu i encarregats aquest percentatge baixa 
fins al 35,4%, entre els treballadors qualificats 
es continua reduint fins el 31,5% i, finalment, els 
treballadors no qualificats són els més desprote-
gits, només un de cada quatre d’aquests indivi-
dus rep una prestació contributiva (25,0%). Per 
altra banda, les prestacions assistencials s’acu-
mulen també més entre els estrats més baixos 
de l’estructura ocupacional, el 20,3% dels treba-
lladors qualificats i el 15,8% dels no qualificats 
reben aquests tipus de prestacions, per un 8,5% 
en el cas del personal administratiu i encarregats, 
i només un 5,2% entre els directors, gerents i 
tècnics. Finalment, entre els col·lectius de de-
socupats més desprotegits, és a dir, els que no 
reben cap tipus de prestació o subsidi, apareixen 

novament els treballadors qualificats, entre els quals 
gairebé el 60% es troben en aquesta situació. Amb 
tot plegat, es dibuixa un panorama desolador quant a 
la cobertura social de la desocupació, posant de ma-
nifest la incapacitat del sistema de protecció social 
espanyol i català per respondre als efectes de la cri-
si. Segons les dades analitzades, la manera en què 
s’estan distribuint actualment les prestacions soci-
als invita a pensar que, lluny de corregir les desigual-
tats socials, el que fa és alimentar-les encara més. 
Aquesta situació es va agreujant si es té en compte 
la incapacitat que ha demostrat fins al moment el 
mercat de treball per absorbir mà d’obra i generar 
ocupació. En aquest context, resulta especialment 
preocupant la situació en què es troben els estrats 
socials menys qualificats, que són actualment els 
més desprotegits i també els que habitualment més 
dificultats tenen per trobar una feina o per mantenir-
la.

2.2.4. Estratègies i actituds en la cerca de feina de 
la població aturada

Però, com afronta la població aturada aquesta situa-
ció? Quins són els principals mitjans pels quals bus-
quen feina i quina és la seva predisposició a l’hora 
d’acceptar ofertes de treball? Pel que fa a les estratè-
gies que segueix la població aturada per buscar feina, 
a l’AMB, la majoria de la població aturada busca feina 
a través d’anuncis o per Internet (36,8%), tot i que en 
una proporció molt igualada amb els que utilitzen els 
serveis públics d’ocupació (30,2%). En canvi, entre 
les opcions més minoritàries apareix demanar ajuda a 
amics, coneguts o familiars (15,7%), adreçar-se direc-
tament a les empreses (11,3%) o l’ús d’ETT (4,1%). 
A la província de Barcelona i al conjunt de Catalunya 
la situació és molt semblant, però a diferència de 

FIGURA 31. Tipus de prestació d’atur rebuda segons categoria professional. Població aturada de 16 anys i més que ha treballat 
anteriorment. Catalunya, 2006 i 2011

 Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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l’AMB, en aquests casos l’opció majoritària són 
els serveis públics d’ocupació. Dins de l’AMB, 
a la ciutat de Barcelona, també predomina l’ús 
d’aquest mitjà (35,0%), a més, és l’àmbit territo-
rial on té una major incidència el fet de recórrer a 
amics, coneguts i familiars (21,8%), mentre que a 
la resta de municipis de l’AMB, la via dels anuncis 
i Internet (40,6%) domina àmpliament les pràcti-
ques de cerca de feina.

L’edat de les persones aturades marca de ma-
nera important les estratègies que se segueixen 
a l’hora de buscar feina. En general, tal com es 
pot observar a la Figura 33, entre la població jove 
predomina més l’ús d’anuncis o d’Internet en el 
procés de cerca de feina. Fins a un 45,4% de la 
població aturada d’entre 16 i 34 anys de l’AMB 

opta  principalment per aquest mitjà, un 37,5% a la 
província de Barcelona i un 36% a Catalunya. Entre 
la població de 35 a 49 anys, sí que s’observa algu-
na diferència territorial. Mentre que a l’AMB aquest 
segment de població opta pràcticament per igual en-
tre els anuncis o Internet (36%) o els serveis públics 
d’ocupació (33%), a la província de Barcelona i a Ca-
talunya l’opció dels serveis públics guanya molt més 
pes. Aquesta via també és la més utilitzada entre els 
adults d’edat més avançada (de 50 a 64 anys), in-
closos els de l’AMB. En definitiva, segons aquests 
resultats sembla que a mesura que augmenta l’edat 
de la població aturada augmenta l’ús dels recursos 
públics i personals (amics, coneguts o familiars), en 
detriment de l’ús d’Internet, un instrument que re-
quereix uns certs hàbits en el maneig d’eines infor-
màtiques.

FIGURA 32. Mitjà principal pel qual busca feina. Població aturada de 16 anys i més. AMB, província de Barcelona i Catalunya, 
2011

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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La gravetat de la situació i la manca d’ofertes de 
treball han fet baixar significativament el llistó 
d’exigències a l’hora d’acceptar una feina, sobre-
tot si es compara en relació amb el que succeïa 
el 2006 en ple context d’expansió econòmica. La 
Figura 34 il·lustra clarament aquest fenomen. Per 
exemple, es pot observar un canvi d’actitud clar 
en l’acceptació de les ofertes pitjors valorades el 
2006, com ara feines mal pagades (d’1,9 a 4,9), 
feines que exigeixen el canvi de domicili (de 2,1 a 
4,1) o les feines no declarades (de 2,4 a 4,6). Per 
altra banda, les ofertes de treball que podrien pre-
sentar incompatibilitats horàries són, potser, on 
l’increment de la tolerància per part de la població 
aturada ha estat superior, per exemple en relació 
amb feines que impliquen molt temps de despla-
çament (de 2,8 a 5,5), feines que ocupen els caps 
de setmana (de 4,0 a 6,9), feines en torn de nit (de 
3,9 a 6,2) o feines incompatibles amb les tasques 
domèstiques i familiars (de 3,9 a 5,9). En canvi, 

els tipus d’ofertes sobre el qual menys ha augmen-
tat l’interès de la població aturada són aquelles que 
exigeixen establir-se com a autònom (de 3,8 a 4,5), 
segurament per la despesa personal que suposa, les 
expectatives ombrívoles de l’economia i la manca de 
crèdit.

Per tal de dur a terme una aproximació més acurada 
sobre aquest fenomen s’han implementat una sèrie 
d’anàlisis multivariables on es combinen anàlisis fac-
torials amb regressions logístiques18. Aquest enfoca-
ment permet, en primer lloc, determinar quins són 
actualment els principals eixos que estructuren la 
predisposició de la població aturada a acceptar o no 
ofertes de feina, i si aquests eixos s’han modificat 
en el context de crisi. En segon lloc, també ofereix 
la possibilitat d’identificar els aspectes més associats 
amb determinades pautes de comportament envers 
l’acceptació d’ofertes de feina de determinades ca-
racterístiques.

FIGURA 33. Mitjà principal pel qual busca feina segons edat. Població aturada de 16 anys i més. AMB, província de Barcelona 
i Catalunya, 2011

18 Aquestes anàlisis no s’han pogut desenvolupar en l’àmbit de l’AMB, ja que la submostra de població aturada el 2006 per a aquest territori és molt reduïda. 

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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Pel que fa a la primera qüestió, els resultats de 
l’anàlisi factorial de components principals (ACP) 
realitzat sobre les valoracions d’acceptació d’ofer-
tes de feina el 2006 i el 2011 mostren que els 
factors resultants són diferents entre aquests 
dos anys, la qual cosa indica que, efectivament, 
s’ha produït un canvi respecte a la manera en què 
s’articula la predisposició dels aturats a acceptar 
les ofertes laborals (Figura 35). El 2006, apareixen 
tres eixos o factors19 que, en gran part, resumei-
xen els principals criteris que es tenen en comp-
te a l’hora d’acceptar o no una feina. El primer 
factor20 és el més important i es tracta d’un eix 
fortament marcat per la qualitat de les condicions 
laborals que acompanyen l’oferta laboral. És a dir, 
l’eix situaria a l’extrem positiu la població atura-
da que estaria disposada a acceptar pitjors con-
dicions laborals i a l’extrem negatiu, la població 
aturada que no estaria disposada a acceptar con-
dicions laborals precàries. A la definició del fac-
tor contribueixen sobretot les valoracions sobre 
feines inestables, feines no declarades, feines a 

temps parcial o feines mal pagades. El segon factor21 
té més a veure amb la conciliació entre el treball i la 
vida personal. Aquest eix situaria a l’extrem positiu 
les persones aturades que acceptarien en major grau 
feines que podrien dificultar aquesta conciliació, men-
tre que a l’extrem negatiu se situaria la població que 
hi presenta més reticències. El contingut del factor 
és definit  particularment per la bona o mala valoració 
respecte a ofertes de feines amb torn de nit, que im-
pliquin treballar els caps de setmana o molt temps de 
desplaçament i que presentin incompatibilitats amb 
la realització de tasques domèstiques i familiars. Per 
últim, el tercer factor estaria relacionat amb l’accep-
tació o no de feines que suposen una despesa econò-
mica important per part del treballador. En aquest cas, 
l’eix situaria a l’extrem positiu la població aturada que 
més disposada estaria a assumir aquesta despesa o a 
l’extrem negatiu, els que menys disposats estarien a 
assumir-la. Aquest factor es defineix bàsicament per 
la bona o mala valoració d’ofertes que comporten do-
nar-se d’alta com a autònom.

19 Aquests tres factors expliquen el 54,5% de la variància del total de variables incorporades a l’anàlisi. 

20 Explica el 21,8% de la variància del total de variables incorporades a l’anàlisi.

21 Explica el 19,5% de la variància del total de variables incorporades a l’anàlisi.

FIGURA 34. Valoració mitjana en l’acceptació d’una oferta de feina*. Població aturada de 16 anys i més. Catalunya, 2006-2011

* La valoració es mesura de 0 a 10, on 0 significa “no m’interessa en absolut” i 10 significa “m’interessa molt”.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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El 2011, en canvi, apareixen només dos factors22 
que coincideixen força amb els dos primers fac-
tors que resulten de l’anàlisi del 2006, és a dir, 
el que es refereix a la qualitat de les condicions 
laborals de l’oferta laboral i el que es refereix a la 
conciliació entre el treball i la vida personal. El ter-
cer eix de l’any 2006, relacionat amb l’assumpció 
de despeses econòmiques per part dels treballa-
dors, no apareix en el context de crisi, la qual cosa 
indica que aquest fet actualment no discrimina 
suficientment entre la població aturada a l’hora de 
valorar positivament o negativament l’acceptació 
d’una oferta laboral.

En relació amb la segona qüestió anunciada ante-
riorment, per tal de poder analitzar si, en el con-
text de crisi, a banda de canviar els criteris sota 
els quals es decideix si s’accepta o no una feina, 
també s’han modificat els aspectes que millor ex-
pliquen el posicionament de la població aturada 
respecte aquests criteris, s’han estimat una sè-
rie de models logístics per analitzar la influència 
d’un seguit de variables sociodemogràfiques en 
els factors resultants de les anàlisis anteriorment 
descrites. En aquestes estimacions s’han pres les 
consideracions següents. D’una banda, tenint en 
compte els objectius de l’anàlisi, només s’han im-
plementat regressions logístiques en el cas dels 
factors resultants comparatius per als anys 2006 
i 2011, és a dir, el relacionat amb les condicions 

laborals i el relacionat amb la conciliació entre treball 
i vida personal. Aquests factors han estat les varia-
bles dependents dels models estimats23. D’altra ban-
da, s’han seleccionat en el model teòric les mateixes 
variables explicatives a l’hora de calcular els models 
logístics el 2006 i el 2011. Aquestes variables han es-
tat: el sexe, l’edat, el lloc de naixement, el nivell d’es-
tudis finalitzats, la relació amb l’activitat de la parella 
i el tipus de prestació d’atur que es rep. Els resultats 
es mostren a les figures 36 a 39, on només apareixen 
els factors que tenen una associació estadísticament 
significativa amb les variables latents que incideixen 
en les actituds dels treballadors. 

Els resultats dels models logístics indiquen canvis en-
tre el 2006 i el 2011 respecte els aspectes que millor 
expliquen el posicionament de la població aturada en-
vers el fet de tenir una major o menor predisposició 
per acceptar ofertes laborals. Per exemple, si s’ob-
serva la Figura 36 s’entén que el 2006 els aspectes 
més associats amb el fet d’acceptar una feina amb 
condicions laborals precàries són el sexe i el tipus de 
prestació d’atur que es rep. La probabilitat que les 
dones acceptin una feina amb condicions laborals 
precàries seria 1,6 vegades més alta en relació amb 
els homes. El mateix passa amb la població aturada 
que no rep cap tipus de prestacions, que acceptarien 
aquest tipus de feina amb una probabilitat 1,7 vega-
des superior respecte a la població aturada que rep 
una prestació d’atur contributiva.

22 Aquests factors expliquen el 52,9%  de la variància del total de variables incorporades a l’anàlisi.

23 Per tal de poder realitzar cada regressió logística de manera que els factors resultants de l’anàlisi factorial anterior siguin la variable resposta de cada 
model, es procedeix a dicotomitzar-los de forma que les puntuacions negatives de cada factor passen a tenir el valor 0 (acceptaria per sota de la mitjana les 
condicions del factor X) i les positives passen a tenir el valor 1 (acceptaria per sobre de la mitjana les condicions del factor X). Les regressions logístiques 
es realitzen sobre els valors 1 de cada factor, és a dir, sobre el fet de tenir una millor predisposició a acceptar l’oferta laboral sobre la base del criteri que 
sintetitza cada factor.

FIGURA 35. Anàlisi de components principals sobre la valoració mitjana en l’acceptació d’una oferta de feina. Població aturada 
de 16 anys i més. Catalunya, 2006 i 2011

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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En canvi, si s’observa la Figura 37, es pot veure 
com el 2011 els factors més associats amb el fet 
d’acceptar una feina més precària canvien signi-
ficativament. En aquest cas, el sexe deixa de ser 
significatiu, cosa que indica que les diferències en-
tre homes i dones s’han escurçat en relació amb 
aquest criteri. A més, el lloc de naixement, el nivell 
d’estudis finalitzats i la relació amb l’activitat de la 
parella se sumen com a factors explicatius al tipus 
de prestació que es rep. Això voldria dir que les 
diferències en relació amb l’acceptació de feines 
precàries que es donen entre la població segons 
el lloc de naixement, el nivell d’estudis finalitzats i 
la relació amb l’activitat de la parella han augmen-
tat el 2011 respecte el 2006, si bé hi cap també la 
possibilitat que el canvi sigui només un artefacte 
estadístic degut al fet que la grandària de la mos-
tra de persones aturades el 2006 era sensiblement 

inferior a la del 2011. En qualsevol cas, els resultats 
aporten una imatge dels col·lectius d’aturats que més 
necessitat tenen de trobar una feina en el context actu-
al. Aquests col·lectius serien els estrangers –amb una 
probabilitat d’acceptar una feina amb condicions pre-
càries 1,7 vegades superior que la d’un aturat nascut a 
Catalunya–, la població amb menor formació respecte 
als que tenen estudis secundaris postobligatoris o els 
que tenen estudis superiors, i la població que té la seva 
parella també a l’atur –amb una probabilitat d’acceptar 
una feina amb condicions precàries 2,1 vegades su-
perior que la d’un aturat que té la seva parella ocupa-
da. Per últim, el 2011 i a diferència del que succeïa el 
2006, tant la població aturada que rep el subsidi d’atur 
com els que no reben cap tipus de prestació accepta-
rien amb major probabilitat una feina amb condicions 
laborals precàries en comparació amb la població atu-
rada que rep la prestació d’atur contributiva.

FIGURA 36. Regressió logística sobre els factors que expliquen el posicionament de la població aturada respecte ofertes 
laborals amb condicions laborals precàries. Catalunya, 2006

FIGURA 37. Regressió logística sobre els factors que expliquen el posicionament de la població aturada respecte ofertes 
laborals amb condicions laborals precàries. Catalunya, 2011

.. Categoria de referència 
Nivells de confiança: *** = 99%, ** = 95%, * = 90%.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006.

.. Categoria de referència 
Nivells de confiança: *** = 99%, ** = 95%, * = 90%.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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L’altre aspecte en què sembla que hi ha un canvi 
és en la predisposició de la població aturada per 
acceptar una hipotètica oferta de feina que impliqui 
sacrificar la conciliació de la vida laboral i personal. 
Si bé en el model logístic del 2006 les variables 
que millor expliquen aquest fet són el sexe, el ni-
vell d’estudis finalitzats i la relació amb l’activitat 
de la parella (Figura 38), el 2011, en canvi, només 
es manté el sexe i s’introdueix el lloc de naixement 
com a nova variable explicativa. Aquests resultats 
mostren, en primer lloc, que les dones continu-
en assumint una major responsabilitat envers les 
tasques domèstiques i familiars malgrat la crisi i, 
en aquest sentit, acceptarien una feina incompati-
ble amb la conciliació laboral i personal en menor 
grau que els homes. No obstant això, segons els 
resultats de la Figura 39, cal afegir que el rebuig 
cap a aquest tipus de feines per part de les dones 
s’hauria suavitzat una mica en l’actual context i, en 
aquest sentit, estarien lleugerament més a prop 
de les pautes de comportament masculines. En 

segon lloc, el nivell d’estudis acabats i la relació amb 
l’activitat de la parella perden pes explicatiu a l’hora de 
determinar si la població aturada acceptaria en major 
o menor grau una feina que dificultés la conciliació de 
la vida personal. És a dir, si el 2006 la població aturada 
poc qualificada es mostrava més predisposada que la 
qualificada a acceptar feines d’aquest tipus, el 2011 
aquestes diferències s’haurien dissipat. I el mateix 
passa amb la relació amb l’activitat de la parella. Si bé 
el 2006 la població aturada que no tenia parella –i, per 
tant, es pressuposa que o bé tenia menys responsabili-
tats familiars, o, si les tenia, eren segurament els únics 
sustentadors de la llar– presentava una probabilitat 2,8 
vegades superior d’acceptar una feina d’aquest tipus 
en relació amb la població aturada amb la parella ocu-
pada, el 2011 no hi havia diferències significatives en 
aquest sentit. Per últim, els resultats també indiquen 
que a diferència del 2006, actualment la població atu-
rada estrangera està molt més disposada a sacrificar 
la conciliació de la vida laboral i personal que no pas la 
població nascuda a Catalunya.

FIGURA 38. Regressió logística sobre els factors que expliquen el posicionament de la població aturada respecte ofertes 
laborals que impliquen dificultat per conciliar la vida laboral i personal. Catalunya, 2006

FIGURA 39. Regressió logística sobre els factors que expliquen el posicionament de la població aturada respecte ofertes 
laborals que impliquen dificultat per conciliar la vida laboral i personal. Catalunya, 2011

.. Categoria de referència 
Nivells de confiança: *** = 99%, ** = 95%, * = 90%.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

.. Categoria de referència 
Nivells de confiança: *** = 99%, ** = 95%, * = 90%.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006.
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En definitiva, els resultats palesen que amb l’arri-
bada de la crisi s’ha produït una modificació de les 
expectatives i les exigències laborals de la població 
aturada. En termes generals, aquesta transforma-
ció denota una major tolerància envers l’acceptació 
de feines de qualsevol tipus, molt especialment 
entre alguns col·lectius com ara la població amb 
la parella a l’atur, la població menys qualificada i la 
població estrangera, que semblen els més necessi-
tats en l’actual context de crisi, a causa de l’asfixia 
econòmica que pateixen.

2.3. Efectes de la crisi entre la població ocupa-
da: l’evolució dels salaris  

Fins ara s’han analitzat les repercussions que ha 
tingut la crisi en el procés de reestructuració del 
mercat de treball i de quina manera ha impactat 
l’atur en la població metropolitana i catalana. Però 
la crisi no només ha comportat destrucció d’ocupa-
ció, sinó que les condicions laborals de la població 
que manté la seva feina també s’han anat modifi-
cant, afectant particularment als salaris. És per això 
que aquest apartat se centra en l’anàlisi de l’evolu-
ció dels salaris de la població ocupada a Catalunya24 
entre el període de precrisi i el de crisi.

Com es pot observar a la Figura 40, l’evolució del 
salari/hora no ha estat gaire diferent entre homes 
i dones pel que fa a la forma que dibuixen els 
salaris en el temps, de fet els resultats continu-
en mostrant una tendència històrica que situa el 
salari/hora mitjà femení per sota del masculí, tot 
i que també s’ha de dir que l’any 2011 aquestes 
mitjanes es van apropar força. Durant el període 
anterior a la recessió econòmica, els salaris reals 
(actualitzats en euros de 2011), tant d’homes com 

de dones, es van mantenir estables, mentre que els 
dos primers anys de la crisi sembla que el salari/hora 
mitjà tendia a pujar una mica, segurament perquè al 
començament de la crisi els acomiadaments van afec-
tar sobretot els treballadors en situació més precària. 
En canvi, a partir del 2011 es detecta una caiguda im-
portant del salari/hora mitjà, en particular dels homes, 
que va passar dels 9,8 E/hora que registraven el 2010 
als 8,7 E/hora, mentre que entre les dones la reduc-
ció no ha estat significativa (dels 8,9 E/hora el 2010 
als 8,5 E/hora el 2011). Així, com s’ha dit abans, la 
davallada dels salaris masculins davant la relativa es-
tabilitat dels femenins  ha reduït la desigualtat salarial 
entre sexes mesurada per la ràtio entre el salari/hora 
mitjà dels homes i el de les dones, que ha caigut de 
l’1,15 el 2006 fins a l’1,02 el 2011.

Si a l’anàlisi anterior per sexes s’afegeix la classe soci-
al, es pot observar que la pèrdua més important ha es-
tat dins dels estrats socials superiors i, especialment, 
entre els homes. Tal com mostra la Figura 41, la caigu-
da dels salaris de directius i professionals és el doble 
d’intensa entre els homes (variació percentual entre 
els anys 2006 i 2011 del -14,7%) que no pas entre les 
dones (variació percentual entre els anys 2006 i 2011 
del -7,0% que no és estadísticament significativa). En 
canvi, pel que fa a la resta de classes, l’evolució del sa-
lari/hora mitjà és molt més estable i no es produeixen 
diferències significatives independentment del sexe. 
Una conseqüència d’aquesta evolució a la baixa dels 
salaris dels estrats socials superiors ha estat que la 
desigualtat entre classes assalariades a Catalunya ha 
minvat a causa de la crisi. Si es comparen les ràtios 
entre les medianes del salari/hora de cada classe social 
s’observa que, tant per a homes com per a dones, les 
distàncies entre classes són ara més curtes en tots els 
casos (Figura 42).

24 Aquesta anàlisi no s’ha pogut reproduir per a l’AMB ja que no es disposava de dades evolutives estadísticament significatives per a aquest àmbit territorial.

FIGURA 40. Evolució dels salaris per hora segons sexe. Catalunya, 2006-2011 (euros constants 2011)

*95%
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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FIGURA 41. Evolució dels salaris per hora segons sexe i classe social. Catalunya, 2006-2011 (euros constants 2011)

FIGURA 42. Ràtios entre medianes del salari/hora entre classe social segons sexe. Catalunya, 2006 i 2011

*95%
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

* Directius i professionals/Ocupacions intermèdies. 
** Directius i professionals/Classe treballadora. 
*** Ocupacions intermèdies/Classe treballadora.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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Però ni el salari/hora mitjà, ni la mediana de la distri-
bució, diuen res sobre com ha variat la desigualtat 
dintre de cada classe social. En canvi, l’estimació 
de l’evolució de les ràtios entre els percentils dels 
salaris de cada classe social sí que ofereix informa-
ció rellevant en aquest sentit. La Figura 43 confir-
ma que entre els homes la caiguda del salari/hora 
mitjà ha estat més intensa entre els directius i pro-
fessionals que no pas entre la resta d’ocupacions 
i, a més, que la davallada ha estat més gran en els 
salaris més elevats. Aquesta tendència es veu re-
flectida en l’evolució entre el 2006 i el 2011 de les 
ràtios 90/10 i 90/50 per a la classe de directius i pro-
fessionals, que relacionen respectivament els sala-
ris dels que més cobren amb els que menys cobren 
i dels que més cobren amb la mediana. Aquestes 
ràtios disminueixen més que en cap altra classe so-
cial, alhora que és l’única classe social on millora la 
ràtio 10/50 (relació entre els salaris més baixos i la 
mediana). Per tant, tot plegat indica que entre els 
homes d’aquesta classe social les desigualtats de 
salaris s’han escurçat amb l’arribada de la crisi.

En sentit contrari, els homes de classe treballado-
ra que han mantingut els seus llocs de treball han 
sofert un augment de la desigualtat intra classe, 
sobretot a causa de la caiguda més acusada dels 

salaris més baixos. Això es desprèn de la tendència 
creixent que presenten les ràtios 75/25 i 90/10 per 
aquesta classe social (variació percentual entre els 
anys 2006 i 2011 del 5,6% i del 0,9%), que indica l’in-
crement de la desigualtat entre els que més cobren 
i els que menys cobren, mentre que la ràtio 10/50 
(-8,82%), que relaciona els salaris més baixos amb 
la mediana, decreix amb més intensitat que la ràtio 
90/50, que relaciona els salaris més alts amb la me-
diana (-6,85%). Malgrat això, tal com s’havia apuntat 
anteriorment el conjunt de la distribució de salaris en 
aquesta classe s’ha reduït molt menys que la resta de 
classes a tenor de la variació percentual que presenta 
la mediana entre el 2006 i 2011 (-1,9%).

En el cas de les dones, però, l’evolució de la desigual-
tat salarial entre classes socials, té la particularitat que 
només experimenten un augment de la desigualtat in-
terna les dones de la classe treballadora, mentre que 
la resta de classes han compactat més els seus salaris. 
Com es pot observar amb l’evolució de les ràtios en-
tre percentils de la Figura 43, la reducció relativa de la 
desigualtat salarial extrema a les classes de directius 
i professionals i a les ocupacions intermèdies expres-
sada per la variació percentual entre els anys 2006 i 
2011 de les ràtios 90/10 i 75/25 (-11,9% i -7,6% en el 
cas dels directius i professionals, i -6,8% i -22,5% en el 

FIGURA 43. Evolució dels indicadors de desigualtat del salari/hora segons sexe i classe social. Catalunya, 2006 i 2011

Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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cas de les ocupacions intermèdies) indicaria aques-
ta compactació de salaris, mentre que l’increment 
d’aquestes mateixes ràtios en el cas de la classe 
treballadora (9,1% i 4,4%, respectivament) revela 
l’augment de la desigualtat salarial entre les dones 
d’aquest estrat social.

En general, si s’observa l’evolució de la distribució 
dels salaris de tota la població assalariada, amb in-
dependència de les hores treballades, es constata 
que, abans de la crisi no hi havia una tendència cla-
ra que apuntés cap a una polarització salarial. La 
recessió va produir inicialment un augment de la 
polarització durant els dos primers anys, però el 
2011 es produeix una forta implosió dels salaris 
cap als estrats intermedis  (Figura 44). Això és el 
que reflecteix la disminució de la proporció de tre-
balladors amb salaris baixos –definits com aquells 
situats per sota del 50% de la mediana dels sala-
ris– i de treballadors amb salaris alts –definits com 
aquells situats per sobre del 150% de la mediana 
dels salaris. Els primers, els treballadors amb sala-
ris baixos, cauen del 10% en el que s’havien estat 
movent entre 2006 i 2010, fins al 7,7% el 2011, 

mentre que la proporció de treballadors amb salaris 
alts cau des del 12% o 13% durant el període 2006-
2010 fins a situar-se per sota del 10% el 2011 (9,6%). 
No obstant això, el fet que aquesta implosió salarial es 
manifesti només el 2011, sense que hi hagi tendència 
similar els anys anteriors, fa necessària una certa pru-
dència a l’hora d’interpretar aquests resultats, fins que 
no es disposin d’altres dades que confirmin la consoli-
dació d’aquesta tendència.

Deixant de banda els assalariats, els treballadors au-
tònoms i els petits empresaris han experimentat tam-
bé una caiguda important en les seves rendes per tre-
ball des que va començar la crisi i que s’ha accentuat 
l’any 2011. Aquesta baixada d’ingressos l’han  patit 
sobretot els autònoms i petits empresaris menys qua-
lificats. Entre els individus que treballen per compte 
propi que tenen estudis de secundària o inferiors els 
ingressos mitjans per treball van ser un 43% inferi-
ors el 2011 respecte als guanys del 2006 (Figura 45). 
D’aquesta manera, entre la població ocupada, aquest 
perfil professional es perfila com un dels principals 
afectats per la recessió econòmica en termes de re-
ducció d’ingressos.

25 Les dades d’ingressos per treball per compte propi fan referència a l’any anterior, en aquest cas farien referència al 2010. 

FIGURA 44. Proporció d’assalariats segons estrats salarials. Catalunya, 2006-2011

FIGURA 45. Evolució del ingressos mitjans dels autònoms i petits empresaris amb estudis de secundària o inferiors. Catalunya, 
2006-2011

Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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3. Crisi i condicions de vida: les seqüeles de la 
recessió econòmica en la societat metropolitana 
i catalana

L’anomenada Agenda de Lisboa aprovada pel Con-
sell Europeu l’any 2000 va fer una declaració formal 
en defensa de l’eradicació de la pobresa a la Unió 
Europea l’any 2010. Passat el termini fixat, el resul-
tat no pot ser més decebedor. A Catalunya, la po-
bresa no tan sols no ha baixat, sinó que arran de la 
crisi s’ha incrementat molt el risc de pobresa infantil. 
En aquest apartat s’analitza l’evolució de la pobresa, 
relacionant-la amb l’evolució del mercat de treball i 
l’estructura ocupacional de Catalunya26. 

La pobresa es pot mesurar en termes relatius o 
absoluts, i és molt diferent l’evolució que acos-
tumen a seguir totes dues mesures. No és infre-
qüent que augments de pobresa relativa vagin 
acompanyats de reduccions en la pobresa absolu-
ta i viceversa. Resulta més fàcil entendre aquests 
processos si es té en compte simultàniament com 
s’altera la distribució de la renda familiar disponi-
ble entre els estrats socials, raó per la qual, en 
aquest apartat, es du a terme una descripció tant 
de les desigualtats de renda com de la pobresa 
monetària. La pobresa monetària, però, és un en-
focament parcial de la pobresa que requereix in-
formació addicional sobre les condicions de vida 
de les persones. És per això que per completar 
la comprensió d’aquest fenomen s’han analitzat 
també alguns dels indicadors de privació materi-
al més comuns en les estadístiques oficials de la 
Unió Europea. Aquesta perspectiva no esgota les 
dimensions de la pobresa, ja que hi ha elements 
d’exclusió social que provoquen pobresa i que no 
estan tan directament vinculats amb la capacitat 
de compra de les famílies, com ara la manca d’ha-
bilitats cognitives, la salut precària o la incapacitat 
per exercir drets cívics i polítics, entre d’altres. 
Aquestes dimensions de l’exclusió social, però, 
no s’han tingut en compte en aquest estudi, que 
es limita a l’anàlisi de les qüestions estrictament 
monetàries i de consum.

3.1. L’evolució de la distribució de la renda familiar a 
Catalunya (2006-2011) 

La Figura 46 presenta l’evolució dels indicadors de desi-
gualtat de Gini, d’Atkinson27 i d’entropia generalitzada28. 
Els valors de l’índex d’Atkinson, com el coeficient de 
Gini, oscil·len entre 0 i 1, i indiquen major desigualtat en 
la societat com més a prop de l’1 se situen. En canvi, el 
valor de l’índex d’entropia generalitzada pot variar entre 
0 i ∞, raó per la qual és menys intuïtiu a l’hora de perce-
bre un límit de desigualtat absoluta. En qualsevol cas, 
tots aquests indicadors han de ser llegits interpretant 
que hi ha un augment de la desigualtat quan n’augmen-
ten els valors. Els resultats mostren que a Catalunya ja 
hi havia una tendència a l’augment de les desigualtats 
en la distribució de la renda personal equivalent disponi-
ble29 abans de la crisi financera, que aquesta tendència 
es frena una mica els últims anys del període de bonan-
ça, per accelerar-se de nou a mesura que la depressió 
econòmica s’agreuja. Aquesta dada podria semblar con-
tradictòria amb la compactació salarial que hem descrit 
en la secció anterior, però el lector ha de tenir en consi-
deració que la renda personal equivalent disponible és 
la renda per càpita dels individus estimada a partir de 
“tots” els ingressos nets de la llar. Aquesta renda està 
condicionada, doncs, pel nombre de membres actius a 
la llar que estan ocupats, pel nombre de membres de-
pendents, i per les transferències públiques i privades 
rebudes al marge del mercat de treball.

Els valors dels percentils de la distribució proporcionen 
una mirada més detallada sobre l’evolució de la desi-
gualtat social sobre la base de la renda personal equiva-
lent disponible (Figura 47). La ràtio entre els percentils 
90 (rendes superiors) i 10 (rendes inferiors) ha crescut 
de manera continuada des de l’any 200630, però la cri-
si, en només tres anys, ha disparat aquesta desigualtat 
entre els extrems de la distribució de la renda disponi-
ble, fent augmentar la ràtio 90/10 en un 25,1% durant 
aquest curt període, passant del 3,9 al 4,9. Aquest aug-
ment és degut a la caiguda abismal de les rendes més 
baixes en un context de contracció generalitzada de la 
renda personal disponible en tots els estrats socials, un 
fet que queda reflectit en les caigudes dels percentils 
inferiors de la distribució de la renda. Així, tal com es 
pot observar a la Figura 47, el percentil 10 de la distribu-
ció es va encongir el 2011 un 28,9% en relació amb el 
2008, mentre que el percentil 25 es va reduir gairebé en 
un 18% durant el mateix període.

26 Atès que no es disposa de dades evolutives estadísticament significatives per a l’AMB no s’ha pogut efectuar aquesta anàlisi per a aquest àmbit territorial.

27 L’índex d’Atkinson ha estat calculat amb dos valors normatius d’aversió a la desigualtat (  =0,5 i∑   =1), els quals s’han mantingut constants en el càlcul per 
a tots els anys de l’observació. Aquest índex indica, per a cada grau suposat d’aversió a la desigualtat, la proporció de renda disponible total que hom podria 
sacrificar per aconseguir una major igualtat sense disminuir el benestar social col·lectiu.

28 Aquest indicador s’ha estimat amb un valor de sensibilitat a la desigualtat de renda igual a 2, que el fa especialment sensible a les desigualtats en el tram 
superior de la distribució de la renda, mentre que el de Gini és més sensible en els trams intermedis.

29 La renda personal equivalent disponible ha estat estimada aplicant l’escala d’equivalència de l’OECD reformada d’acord amb  la renda disponible de la llar. 
Aquesta escala pondera per 1 el primer adult de la llar, per 0,5 cada adult addicional, i per 0,3 cada membre de la llar menor de 16 anys.

30 Les dades de renda familiar es refereixen a l’any anterior al que es reflecteix a l’informe.
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FIGURA 46. Distribució de la renda personal equivalent disponible* atenent a diferents indicadors de desigualtat**. Catalunya, 
2006-2011

FIGURA 47. Ràtios entre percentils de la renda personal equivalent disponible anual*. Població de 16 i més anys. Catalunya, 
2006-2011

* La renda equivalent disponible fa referència a l’any anterior a la realització de l’enquesta.
** En el càlcul d’aquests indicadors, les rendes negatives s’han tractat amb el valor ‘1’.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

* La renda equivalent disponible fa referència a l’any anterior a la realització de l’enquesta.
** El càlcul d’aquestes ràtios s’ha realitzat a partir dels valors dels punts de tall dels percentils corresponents en la distribució de la renda 
equivalent disponible anual. 
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

Ràtios entre percentils**      

90/10 3,82 3,90 3,91 3,87 4,16 4,89 25,1

90/50 1,81 1,89 1,86 1,82 1,92 1,91 2,7

10/50 0,47 0,49 0,48 0,47 0,46 0,39 -18,8

75/25 1,95 2,04 1,95 2,03 2,1 2,16 10,8

Valors dels percentils (euros constants)    

10 7.517 7.344 7.507 7.290 6.769 5.335 -28,9

25 10.865 10.640 11.359 10.637 10.220 9.315 -18,0

50 16.001 15.276 15.892 15.586 15.258 14.694 -7,5

75 21.218 21.454 22.276 21.669 21.579 20.855 -6,4

90 28.883 28.999 29.443 28.489 28.999 28.625 -2,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació %
2008-2011
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En termes d’estratificació econòmica de la pobla-
ció, la societat catalana està vivint un procés de 
polarització que no s’explica només per la crisi ini-
ciada l’any 2008. Tal com es pot veure a la Figura 
48, ja des de l’any 2006, decau de manera continu-
ada la proporció de població amb una renda perso-
nal disponible situada entre el 50% i el 150% de 
la mediana de la renda, passant entre el 2006 i el 
2011 del 69,3% al 61,5%. El grup de població que 
se situa entre aquests percentatges de la mediana 
de la renda conforma el que es podria anomenar 
la “classe mitjana” en termes purament moneta-
ris, d’aquí que la seva contracció com a grup social 
es tradueix en un increment de la polarització de la 
desigualtat social. Durant els anys previs a la cri-
si, entre el 2006 i el 2008, l’aprimament d’aquest 
estrat intermedi es produeix com a conseqüència 
del creixement dels estrats de població més rica. 
La Figura 48 mostra com el percentatge de pobla-
ció amb una renda personal disponible situada per 
sobre del 150% de la mediana es va incrementant 
des del 2006 fins al 2008, passant del 18,9% al 
22,4%. Però amb l’arribada de la crisi, a partir de 
l’any 2008, aquest increment de la població amb 
rendes superiors s’atura, i dóna pas a un procés 
d’eixamplament notable de la “classe baixa”  que 
passa del 10,7% l’any 2008 al 16,1% l’any 2011. 
Classe baixa formada per la  població que disposa 
de rendes inferiors al 50% de mediana, i que la si-
tuen per sota del llindar de risc a la pobresa fixat 
per l’Eurostat31. En aquest sentit, el procés de pola-
rització social una vegada comença la crisi deixaria 

d’estar explicat pel creixement relatiu de la població 
amb rendes més elevades, i passaria a explicar-se per 
l’augment del volum de població amb rendes baixes.

Aquestes dades mostren una tendència a la polarit-
zació econòmica que no és exclusiva de Catalunya 
(OECD, 2008), però pot dur a una perspectiva errònia 
si d’aquesta s’infereix la desaparició de les classes 
mitjanes, enteses les classes mitjanes en el seu signi-
ficat sociològic. La classe “mitjana” econòmica és una 
barreja d’estrats socials entre els quals són majoria els 
de classe treballadora: els treballadors semiqualificats 
i empleats en ocupacions rutinàries són més del 40% 
dels efectius, seguits en importància pel grup d’en-
carregats i administratius qualificats (més del 20%), i 
els autònoms i petits empresaris (10%), als quals cal 
afegir desocupats de llarga durada (10%). De fet, en-
tre el 70% i el 80% de la classe treballadora se situa 
en aquest estrat intermedi de renda. Mentre que la 
classe “baixa”, en termes estrictament monetaris, 
està igualment formada per una barreja de classe tre-
balladora (30%) i classe  mitjana (autònoms i petits 
empresaris 20%) més un 25% de desocupats. Són els 
estrats més rics, els que realment representen a la 
classe mitjana sociològica, ja que estan formats en un 
60% per directius, professionals i empleats qualificats 
d’oficina. Dit això, la polarització social semblaria que 
no és atribuïble tant a un suposat afebliment de clas-
ses mitjanes com al deteriorament de les condicions 
de vida de la classe treballadora. Però hi ha indicis que 
aquest deteriorament no és homogeni dins les clas-
ses socials.

31 El llindar de risc de pobresa l’ha fixat Eurostat en el 60% de la mediana de la distribució de la renda personal equivalent disponible.

FIGURA 48. Distribució de la població segons renda equivalent disponible anual* (total de població). Catalunya, 2006-2011

* La renda equivalent disponible fa referència a l’any anterior a la realització de l’enquesta.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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Per tal d’aprofundir més en l’anàlisi sobre la part de 
desigualtat de renda explicada per les desigualtats 
entre classes i sobre la part de desigualtat de ren-
da explicada per les desigualtats internes entre els 
membres d’una mateixa classe social, s’ha estimat 
la descomposició de l’índex d’entropia generalitza-
da. Els valors que ofereix aquest indicador sobre 
la desigualtat entre classes indiquen la desigualtat 
que hi hauria a Catalunya si tots els individus de 
cada classe social disposessin de la renda familiar 
disponible mitjana de la seva classe social, mentre 
que els que ofereix en relació amb la desigualtat 
intra classes indica la desigualtat entre els mem-
bres de la mateixa classe. A partir dels resultats 
d’aquest indicador es pot precisar que l’augment 
de la desigualtat social que s’està produint en els 
darrers anys no s’explica tant per l’increment de 
la desigualtat entre les classes socials, sinó per 
l’augment de la desigualtat que s’està produint in-

ternament en cada classe social. A la Figura 49 es pot 
observar que tant la desigualtat interna de les classes 
socials com la desigualtat entre classes ha crescut en-
tre el 2006 i el 2011, però més del 80% de la desigual-
tat de renda disponible entre els individus residents a 
Catalunya s’explica per les desigualtats internes dins 
de cada classe social, i aquesta mena de desigualtat és 
cada cop més rellevant en tant que, si l’any 2006 expli-
cava el 81,3% de la desigualtat total, el 2011 n’explica 
gairebé el 87%.

Una altra forma d’aproximar-se a les desigualtats de 
renda disponible és fer-ho a partir de l’anàlisi de les de-
sigualtats que es produeixen entre les diferents fonts 
d’ingressos de les llars. La Figura 51 mostra la descom-
posició de l’índex de Gini segons la contribució que té 
a la desigualtat total cada una de les fonts d’ingressos 
més importants de les llars catalanes. Aquestes són: 
les rendes del treball, les transferències públiques i les 

FIGURA 50. Desigualtat interna de la renda equivalent disponible anual* segons classes socials. Catalunya, 2006, 2008 i 2011

* La renda equivalent disponible fa referència a l’any anterior a la realització de l’enquesta.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

* La renda equivalent disponible fa referència a l’any anterior a la realització de l’enquesta.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

FIGURA 49. Descomposició de l’índex d’entropia generalitzada (  =2) de la renda equivalent disponible anual* segons classes 
socials. Catalunya, 2006-2011
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rendes que les llars obtenen tant de rendiments 
del seu patrimoni com de transferències privades 
provinents d’altres llars de familiars, amics o cone-
guts. En aquesta Figura s’inclou, en primer lloc, la 
proporció de la renda mitjana que prové de cada 
font d’ingressos, i, en segon lloc, el valor de l’ín-
dex de Gini que té cada font d’ingressos, oferint 
informació sobre el nivell de desigualtat en la dis-
tribució de cada font d’ingressos entre la població. 
Així doncs, es pot observar que les transferències 
públiques a les famílies, per exemple, representen 
al voltant d’una cinquena part de la renda personal 
equivalent dels catalans, i estan distribuïdes entre 
la població de manera més desigual que les rendes 
del treball (índex de Gini de 0,71 i de 0,44, respec-
tivament, l’any 2006).

Però per tal de valorar l’efecte de les transferèn-
cies públiques en la desigualtat total no n’hi ha 
prou de considerar el nivell de desigulatat en la 
distribució entre la població, ja que una distribu-
ció desigual, però concentrada en els estrats més 
pobres del país, hauria de contribuir a reduir la de-
sigualtat de renda entre la població. Una aproxima-
ció respecte dels segments on es concentren les 
transferències socials es pot esbrinar a partir de 
la correlació existent entre aquest tipus de font i 
la distribució de la renda disponible total, la qual 
també s’inclou a la Figura 51. En la mesura que 
aquesta correlació sigui més elevada i positiva, les 
transferències socials es concentraran més entre 
els segments rics de la distribució de la renda. 
Per contra, si aquesta correlació és elevada, però 
negativa, significarà que les transferències estan 
més concentrades entre els estrats més pobres 

de la societat. Per tant, atès que els resultats mostren 
una correlació de les transferències socials públiques 
molt baixa respecte de la distribució de la renda total 
dels individus, es pot deduir que l’accés a aquestes 
transferències no es troba associat amb cap dels es-
trats de renda. No obstant això, cal dir que la crisi ha 
provocat un major desplaçament de les transferènci-
es públiques en benefici dels grups més benestants 
(la correlació canvia de 0,00 a 0,12). Aquest efecte es 
produeix segurament perquè les prestacions d’atur 
han augmentat la seva presència com a font de ingres-
sos en llars amb ingressos mitjans i alts. Ja s’ha vist a 
la secció dedicada al mercat de treball que les presta-
cions d’atur tenen ara una cobertura poc progressiva, 
i beneficien més els estrats més benestants del mer-
cat laboral i deixen sense protecció els treballadors 
menys qualificats. Per això, no ha de semblar estrany 
que, arran de la crisi econòmica, les transferències 
públiques estiguin contribuint a l’augment de la desi-
gualtat, atès que les prestacions d’atur són, després 
de les pensions de jubilació, la partida més important 
de transferències públiques a les famílies.

Per tal d’acabar d’analitzar aquesta qüestió, a continua-
ció es mostra com ha evolucionat, entre els anys 2006 
i 2011, la mitjana de la renda familiar disponible anual 
per decils segons les fonts d’ingressos de les llars (Fi-
gura 52). Els resultats indiquen que, efectivament, des 
de l’inici de la crisi, les transferències socials públiques 
han perdut pes en la composició dels ingressos de les 
llars amb rendes familiars més baixes, per exemple, 
les situades als tres decils inferiors de la distribució 
de la renda, mentre que aquesta font d’ingressos s’ha 
incrementat en la resta de llars amb rendes més al-
tes, situades entre els decils 4 i 10 de la distribució 

FIGURA 51. Desigualtat interna de la renda equivalent disponible anual* segons la font d’ingressos. Catalunya, 2006-2011

* La renda equivalent disponible fa referència a l’any anterior a la realització de l’enquesta
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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FIGURA 52. Evolució de la renda equivalent disponible mitjana anual* per decils segons fonts d’ingressos (actualitzada en euros 
del 2011). Catalunya 2006-2011

 * La renda equivalent disponible fa referència a l’any anterior a la realització de l’enquesta.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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de la renda. Les llars situades al segon decil de la 
distribució de la renda serien les que major pes de 
les transferències socials públiques haurien perdut 
des que va començar la crisi. En concret, el 2011, 
rebien quanties que són un 35,0% inferiors a les 
que rebien el 2008. En canvi els estrats de població 
que més han vist incrementar els seus ingressos 
a partir de prestacions socials són els que tenen 
un nivell de renda familiar situat entre el quart i el 
cinquè decil de la distribució general de la renda, 
els quals, el 2011, han vist augmentat aquest ti-
pus d’ingressos en un 24, 8% i en un 31,4%, res-
pectivament. La transformació en perceptors de 
prestacions d’atur de molts individus situats en 
els trams mitjans i superiors de la distribució de la 
renda, més l’esgotament dels drets a la prestació 
de l’atur dels que van perdre la feina a l’inici de la 
crisi, i l’enduriment en l’accés a prestacions assis-
tencials com les del Programa de rendes mínimes 
d’inserció, segurament expliquen aquesta tendèn-
cia regressiva en la component redistributiva de les 
transferències públiques. 

Els resultats de la Figura 52 presenten clarament 
també que durant el període de crisi, entre 2008 
i 2011, la caiguda de la mitjana de renda familiar 
disponible anual ha estat progressivament de ma-
jor intensitat a mesura que el nivell de renda de la 
població és més baix, la qual cosa il·lustra de ma-
nera contundent la desigualtat amb què la recessió 
econòmica està colpejant la població catalana. Com 
es pot observar, la població que se situa en el decil 
inferior de la distribució de la renda (decil 1) i que, 
per tant, perceben les rendes més baixes, tenien el 
2011 un 46,6% menys de renda familiar disponible 

respecte l’any 2008. La població que se situa al segon 
decil va registrar una caiguda de la renda el 2011 del 
21% respecte el 2008; i així successivament, de ma-
nera que la pèrdua relativa de renda és cada cop menor 
a mesura que la població se situa en decils superiors 
de la distribució de la renda, fins arribar a la població 
que es troba al decil més elevat (decil 10), la de rendes 
més altes, en què la caiguda de renda ha estat  pràcti-
cament imperceptible, tan sols d’un 0,62%.

Un altre efecte de la recessió econòmica ha estat la 
disminució de la desigualtat de la renda entre grups 
d’edat, tot i que aquest fet té molt poca rellevància, 
ja que, fins i tot abans de la crisi, la desigualtat entre 
grups etaris no explicava més que un 1,4% del total 
de la desigualtat social a Catalunya (Figura 53). Malgrat 
això, la desigualtat de renda actual entre grups etaris 
resulta cabdal per entendre la futura mobilitat social 
intergeneracional, ja que una distribució de la renda 
escorada en contra de la població més jove, i espe-
cialment en contra dels infants, augmenta el seu risc 
de viure en condicions de pobresa, perjudica el desen-
volupament de les seves potencialitats i contribueix a 
l’autoreproducció de les desigualtats i de la pobresa. 
I és precisament això el que s’ha produït a Catalunya 
arran de la crisi. Si un grup etari ha sortit perjudicat 
amb la crisi econòmica, aquest ha estat el dels menors 
d’edat. La ràtio entre la proporció de renda consumi-
da32 pels menors de 16 anys i el pes demogràfic33 que 
presenta aquest grup d’edat en relació amb el total de 
població s’ha reduït més d’un 6% entre els anys 2008 
i 2011, passant del 0,96 al 0,90. La qual cosa vol dir 
que la proporció de renda agregada que rep aquest col-
lectiu és menor de la que li correspondria en relació 
amb el seu pes demogràfic.

32 S’entén per renda consumida la proporció de renda agregada del total de població que correspon a aquest grup d’edat concret. 

33 S’entén per pes demogràfic la proporció de població d’aquest grup d’edat concret sobre la base del total de població.

FIGURA 53. Desigualtat interna de la renda equivalent disponible anual* segons grups d’edat. Catalunya, 2006, 2008 i 2011

* La renda equivalent disponible fa referència a l’any anterior a la realització de l’enquesta.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la 
població, 2011.
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Però aquesta reducció de la proporció de renda con-
sumida pels menors d’edat no va començar amb la 
crisi, sinó que la situació que ja hi havia en el pe-
ríode anterior no era molt millor que l’actual. L’any 
2006, la ràtio tenia un valor d’1, indicant un equili-
bri en el qual la proporció de renda consumida era 
equivalent a la proporció de població menor de 16 
anys. Aquesta és la situació que presentava també 
la població jove de 16 a 30 anys, de manera que els 
segments més joves de la societat es posiciona-
ven, en termes de renda consumida, millor que la 
població de 55 anys i més, un grup que consumia 
l’any 2006 un 10% menys de la renda que li perto-
caria en relació amb el seu pes demogràfic. En can-
vi, el grup de 31 a 55 anys era el més privilegiat el 
2006 en aquest sentit, amb una ràtio de l’1,07. Tal 
com mostra la Figura 53, durant els dos anys pre-
vis a l’esclat de la depressió econòmica la població 
jove (de 16 a 34 anys) i els menors d’edat (menors 
de 16 anys) ja van començar a perdre capacitat de 
consum, mentre que la resta de població la va aug-
mentar. Entre 2006 i 2008, les ràtios entre la pro-
porció de renda consumida i el pes demogràfic de 
cada grup d’edat va passar, entre la població menor 
de 16 anys, de l’1,00 al 0,96, i entre la població de 
16 a 30 anys, de l’1,00 al 0,95. En canvi, durant el 
mateix període, les ràtios de la població de 31 a 55 
anys i la dels majors de 55 anys, va passar d’1,07 a 
1,08 i de 0,90 a 0,94, respectivament. Amb l’arriba-
da de la crisi econòmica, però, com s’ha comentat 

anteriorment, s’ha agreujat particularment la situació 
dels menors d’edat, mentre que la població jove (de 
16 a 30 anys) ha millorat relativament la seva situació, 
igual que la població de més de 55 anys.

Una possible interpretació de la millora relativa en 
termes de disponibilitat de renda de la població jove 
durant el període de recessió econòmica podria te-
nir relació amb un canvi en les pautes d’emancipació 
domiciliària juvenil. És a dir, que la tendència cap a la 
reducció de l’edat mitjana d’emancipació que s’havia 
produint al llarg de l’últim tram del període de bonan-
ça econòmica s’hauria aturat o fins i tot capgirat34. A 
la Figura 54 es pot observar com el nombre d’unitats 
de consum equivalents de les llars on resideixen joves 
de 16 a 30 anys d’edat va disminuir des del 2006 fins 
al començament de la recessió, segurament perquè 
la major proporció de joves emancipats feia reduir la 
mitjana de les unitats de consum. Però sembla que 
aquesta tendència s’hagi capgirat l’any 2011. Una ten-
dència similar, tot i que encara més acusada és la que 
presenten els menors de 16 anys, la qual cosa indica 
que al llarg de la crisi les llars amb menors d’edat han 
augmentat el seu nombre de membres (entre 2008 i 
2011 la mitjana d’unitats de consum a les llars on re-
sideixen els menors de 16 anys ha augmentat de 2,12 
a 2,22), bé perquè en aquestes llars s’han aixoplugat 
nous familiars amb certes necessitats, o bé perquè els 
mateixos menors s’han hagut de desplaçar amb els 
seus pares a alguna altra llar.

34 Segons dades de l’Encuesta de Población Activa publicades per l’Observatori de Joventut de Catalunya (2012), la proporció de joves de 16 a 29 anys eman-
cipats va passar del 32,4% al 26,9% entre 2008 i 2010.

FIGURA 54. Evolució de les unitats de consum equivalents de les llars segons grups d’edat. Catalunya, 2006-2011

Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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Una altra informació rellevant que recull la Figura 
anterior és que durant els anys de crisi (2008-2011) 
no s’ha produït cap augment en la mitjana d’unitats 
de consum entre les llars on resideix la població 
de 65 anys i més, sinó al contrari. Es pot obser-
var com, malgrat la crisi, ha disminuït la grandària 
d’aquestes llars. Això vol dir que, al contrari del que 
s’intuïa, els casos on per necessitat hi ha una con-
vivència intergeneracional interessada a compartir 
les rendes dels jubilats no són prou importants per 
haver modificat la tendència cap a una major auto-
nomia de les persones grans.

En relació amb les possibles desigualtats que es 
puguin produir segons el sexe entre la població de 
Catalunya, s’ha de tenir en compte, en primer lloc, 
que la recessió econòmica ha castigat especialment 
l’ocupació masculina. Aquesta, precisament, seria la 

principal raó que ajudaria a explicar la reducció de la de-
sigualtat de renda entre homes i dones que reflecteixen 
els resultats de la Figura 55. Tal com es pot observar en 
aquesta figura, la ràtio de proporció de renda consumida 
entre el pes demogràfic de les dones ha passat del 0,97 
al 0,99 entre els anys 2006 i 2011, i s’aproxima, així, 
a una situació de consum de renda entre sexes més 
equilibrada. A més, la desigualtat entre sexes ha passat 
en aquest mateix període d’explicar un 0,3% de la de-
sigualtat total en la renda familiar equivalent al 0,04%, 
amb la qual cosa es palesa la reducció de la desigualtat 
de renda entre sexes durant aquests darrers anys. Cal 
no oblidar, però, les limitacions d’aquesta mena de in-
dicadors que, en tant que consideren la renda total de 
la llar repartida de manera alíquota entre tots els seus 
membres, amaguen desigualtats fonamentades en els 
rols de gènere que afloren amb major vehemència quan 
les parelles es dissolen.

FIGURA 55. Desigualtat interna de la renda equivalent disponible anual* segons sexe. Catalunya, 2006 i 2011

* La renda equivalent disponible fa referència a l’any anterior a la realització de l’enquesta.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la 
població, 2011.
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Tots aquests canvis estructurals tan importants man-
tenen relació també amb d’altres transformacions 
molt rellevants que s’estan produint en la societat 
catalana com ara l’evolució negativa de la taxa de de-
pendència econòmica del país, que ja s’ha esmentat 
anteriorment, o els processos de reorganització dels 
membres de les llars en termes de relació amb l’ac-
tivitat, fenomen que està derivant en un increment 
de la proporció de dones que han passat a ser les 
sustentadores principals de les llars en un context 
de mercat de treball en què la remuneració salari-
al femenina és inferior a la masculina. Potser són 
aquestes transformacions en el si de les llars les que 
ajudin a explicar l’aparent paradoxa que es desprèn 
del fet que hagi augmentat la polarització social, a la 
vegada que, com ja s’ha vist, hi ha hagut una com-
pressió dels salaris i una destrucció d’ocupació més 
transversal entre totes les categories professionals. 
Per tal de contrastar fins a quin punt aquests canvis 

en l’estructura de les llars respecte l’accés dels seus 
membres a l’ocupació expliquen aquest procés de po-
larització de la desigualtat social s’ha estimat un model 
predictiu del risc que presenta la població de 16 anys 
i més de trobar-se en un dels extrems de la distribu-
ció de la renda, tot en funció del perfil de sustentador 
principal de la llar i de l’accés al mercat de treball de 
tots els membres actius de la llar. Per últim, el model 
ajusta també els riscos per a la classe social a la qual 
pertany cada individu. Com a criteri a l’hora de delimitar 
els extrems de la distribució de la renda, s’han consi-
derat, com a extrem inferior, el fet de disposar d’una 
renda equivalent inferior al 50% de la renda mediana i, 
com a extrem superior, el fet de disposar d’una renda 
equivalent superior al 150% de la renda mediana. Per 
intentar copsar els canvis en els factors de risc arran de 
la crisi econòmica, aquesta estimació ha estat feta en 
dos punts temporals diferents, l’any 2006 i l’any 2011 
(Figura 56).

33 El model ha estat calculat a partir d’una regressió logística multinomial amb estimació robusta, és a dir, controlant els efectes fixos per als membres d’una 
mateixa llar.

FIGURA 56. Model de regressió multinomial per estimar el risc relatiu de disposar d’una renda disponible equivalent anual  <50% 
i  >150% a la renda mediana. Població de 16 i més anys. Catalunya, 2006 i 2011

Els resultats s’interpreten sobre la base de “Renda equivalent disponible anual entre el 50% i el 150%  de la mediana”.
Nivells de confiança: *** =99%, ** =95%, * =90%
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 
de Catalunya, 2011.
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Els resultats d’aquesta anàlisi confirmen que, en 
termes generals, entre els anys 2006 i 2011, la 
classe social ha reduït la potència predictiva de la 
“pobresa” i de la “riquesa” dels individus. La re-
ducció generalitzada que presenten els valors de 
les odd ratios entre aquests dos anys, tant a l’hora 
d’explicar les rendes baixes com les rendes altes, 
demostren aquesta tendència. En tot cas, això no 
vol dir que en el context de crisi, la classe social 
hagi perdut del tot el seu poder explicatiu envers 
el nivell de renda que assoleixen els individus, ja 
que el 2011 els petits empresaris i autònoms en-
cara tenien gairebé quatre vagades més risc de 
ser pobres que un treballador ubicat al grup de 
directius i professionals, així com un individu de 
la classe treballadora tenia un 80% menys de pos-
sibilitats de ser ric que un individu pertanyent al 
grup de directius i professionals.

Per altra banda, els resultats manifesten també 
que hi ha hagut una alteració significativa de la im-
portància que té la composició de la llar, en termes 
d’estructura i de relació amb l’activitat dels seus 
membres, envers el nivell de renda de la pobla-
ció. Pel que fa a l’estructura de la llar, l’any 2006, 
que un individu visqués sense parella només era 
rellevant per explicar el nivell de renda. En aques-
ta situació les dones tenien molt més risc de ser 
pobres i els homes tenien més probabilitats de ser 
rics, mentre que viure en parella era irrellevant, in-
dependentment de qui fos el sustentador principal 
de la llar. Però l’any 2011 aquestes circumstàncies 
canvien. Els estralls de la crisi en l’ocupació mascu-
lina han eliminat gran part del privilegi relatiu dels 
homes que vivien sols sense parella, abocant-los 
a un risc més elevat de pobresa. A més, aquest 
risc de pobresa entre els homes tampoc es dilueix 
quan són les dones les sustentadores principals 
de la llars. En canvi, l’altra cara d’aquesta espiral 
que arrossega els homes cap als estrats inferiors 
de renda és que les dones que viuen sense parella 
han millorat ara la seva posició relativa envers el 
nivell de renda, augmentant lleugerament les pos-
sibilitats de formar part dels estrats més rics, tot 
i que continuen sent les que menys possibilitats 
en tenen. Tot plegat fa que, el 2011, els nivells 
més baixos de renda ja no s’expliquin únicament 
pel fet que tots els membres actius de la llar esti-
guin desocupats, com succeïa el 2006, sinó que, 
actualment, el fet que hi hagi membres de la llar 
que no estan ocupats, malgrat que d’altres treba-
llin, ha reduït significativament les possibilitats de 
ser ric, alhora que ha augmentat molt el risc de 
ser pobre. Per últim, els resultats mostren tam-
bé que les llars on tots els membres són inactius 
registren una tendència dual en sentits oposats 
respecte els nivells de renda. És a dir, la població 
que viu en aquests tipus de llars pateix actualment 
un major risc de pobresa –que abans de la crisi no 
tenia–, a la vegada que a alguns individus els per-
met assolir un nivell de renda elevat. El caràcter 
més regressiu que presenten actualment les pres-
tacions socials seria potser una causa que podria 
explicar aquest fenomen.

3.2. L’augment de la vulnerabilitat social i del risc 
de pobresa 

Entre els anys 2006 i 2011, el risc de pobresa ha se-
guit una evolució heterogènia segons l’indicador que 
es faci servir, però, grosso modo, hi ha un aspecte 
que assenyalen tots els indicadors utilitzats, l’inne-
gable increment que s’ha produït del risc de pobresa 
entre la població catalana des que va començar la 
recessió econòmica. Les discrepàncies entre els di-
ferents indicadors, en canvi, apareixen en l’evolució 
que ha seguit el risc de pobresa durant els últims 
anys de bonança econòmica previs a la crisi. Segons 
els resultats de la Figura 57, aquesta evolució va 
ser diferent en funció de la intensitat de la pobresa 
mesurada. Per exemple, la proporció de població en 
risc de pobresa moderada –amb rendes situades per 
sota del 60% de la mediana de la distribució total de 
la renda personal disponible equivalent– es va redu-
ir constantment durant aquest període, passant del 
19,0% al 16,6% entre els anys 2006 i 2008. Però si 
s’observen els indicadors de risc a la pobresa severa 
i extrema –estimades a partir de llindars de risc de 
pobresa fixats al 40% i al 30% de la mediana de 
la distribució total de la renda personal disponible 
equivalent, respectivament–, la tendència durant el 
mateix període és més estable, de manera que és 
mante la proporció de població que es troba afectada 
per aquest riscos de pobresa al voltant del 7% i del 
3,5%, respectivament.

Però, tal com s’ha dit a l’inici d’aquest apartat, si 
s’analitza l’evolució del risc de pobresa una vegada 
comença la recessió econòmica, tots els indicadors 
assenyalen l’increment d’aquest risc. D’entre totes, 
la dada més punyent és el dramàtic creixement de la 
pobresa extrema. Si es compara la proporció de po-
blació afectada per aquest risc de pobresa entre els 
anys 2006 i 2011, es pot observar com s’ha més que 
duplicat durant tot aquest període, passant del 3,5% 
al 7,7%. Per la seva banda, la pobresa severa, va créi-
xer un 57% l’any 2011 respecte el 2006 (del 7,2% 
a l’11,3% el 2011) , mentre que el risc de pobresa 
moderada només ho ha fet en un 15% (del 19,0% al 
21,9%).

La Figura 58 mostra de manera més evident com 
el creixement de la pobresa durant la crisi s’ha pro-
duït sobretot a base de l’increment de la pobresa 
extrema, la qual, de fet, augmenta a costa de la po-
bresa moderada. A partir de l’any 2008, mentre que 
la proporció de població afectada només pel risc de 
pobresa moderada (excloent els afectats pel risc de 
pobresa extrema) es manté al voltant del 14% fins el 
2011, el percentatge de població en risc de pobresa 
extrema va augmentant durant el mateix període any 
rere any de manera incessant, partint d’un 3,6% el 
2008 i acabant amb un 7,7%, com ja s’ha dit ante-
riorment
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FIGURA 57. Evolució del risc de pobresa relativa i absoluta segons diferents llindars. Catalunya, 2006-2011

FIGURA 58. Evolució del risc de pobresa relativa segons diferents llindars. Catalunya, 2006-2011

*Exclou la pobresa extrema.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.

* La pobresa absoluta s’ha mesurat a partir del llindar de pobresa de l’any 2006.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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L’efecte de la crisi en el risc de pobresa dels tre-
balladors ocupats ha estat també evident. Tant 
la pobresa moderada com la severa han crescut 
entre la població ocupada, passant del 10,1% al 
14,8% i del 2,7% al 5,9%, respectivament, entre 
2008 i 2011. Tanmateix, aquesta tendència no és 
únicament atribuïble a la crisi, ja que la presèn-
cia de treballadors, autònoms o assalariats, que 
malgrat estar ocupats rebien uns ingressos que 
no els permetien viure per sobre del llindar de 
risc de pobresa, ja creixia moderadament  des de 
l’any 2006, com es pot observar a la Figura 59. 
Per tant, l’arribada de la recessió econòmica sim-
plement ha intensificat aquesta tendència.

Tots aquests indicadors, però, han estat estimats 
a partir del concepte de “pobresa relativa”, el 
qual adequa el risc de pobresa a la marxa anu-
al de la distribució de la renda. En un moment 
de recessió, en què la majoria de les rendes es 
contrauen, és molt probable que caigui també 
el valor de la mediana de la distribució, com ha 
passat a Catalunya, on aquesta mediana ha oscil-
lat entre els 13.794 euros l’any 2006, als 14.987 
euros l’any 2008, per baixar fins als 14.266 l’any 
2011. Aquestes modificacions alteren igualment 
el llindar de pobresa a partir del qual es mesura 
el risc de pobresa. En aquest sentit, els resultats 
que s’han analitzat anteriorment donen a enten-
dre que la recessió ha afectat la distribució de la 
renda, en tant que la caiguda de la mediana i del 
llindar de pobresa no només han fet augmentar el 
risc de pobresa, sinó que el creixement ha estat 
desigual, més gran en els trams inferiors de la 
distribució de la renda. És a dir, entre la població 
que percep les rendes més baixes.

Però amb independència de l’evolució de la po-
bresa relativa, i per tal de realitzar una estimació 
no alterada per l’evolució de la distribució de la 
renda, es pot analitzar també el que ha succe-
ït amb el volum de pobresa a Catalunya prenent 
com a llindar de risc de pobresa absoluta el llindar 
de risc de pobresa relativa fixat per a l’any 2006. 
Amb aquest llindar, l’evolució del risc de pobresa 

absoluta aporta informació sobre l’evolució del nivell 
de vida dels més pobres. 

En moments de creixement econòmic –seguint la 
metàfora de la marea, que fa pujar tots els vaixells 
amarrats al port–, malgrat que la pobresa relativa 
pugui mantenir-se inalterada o, fins i tot, veure’s 
augmentada, és d’esperar que la pobresa absoluta 
es redueixi. Però què succeeix quan la marea bai-
xa? Baixa per a tots amb la mateixa intensitat? El 
seguiment del risc de pobresa absoluta a Catalunya 
durant els anys observats mostra una imatge preo-
cupant (Figura 57). Prenent com a referència el llin-
dar de risc de pobresa del 60% de la mediana de la 
distribució de la renda familiar equivalent del 2006, 
es pot dir que a partir del 2008 la pobresa absoluta 
ha crescut el doble que la pobresa relativa, i que, 
actualment, hi hauria gairebé dos milions de cata-
lans que viurien amb una renda disponible inferior 
al llindar de risc de pobresa fixat el 2006, mentre 
que aquell any aquesta situació afectava poc més 
d’1,3 milions de persones. Però, com era d’esperar, 
el creixement ha estat més intens en el risc de po-
bresa absoluta extrema, que ha passat d’afectar poc 
més de 241.000 catalans el 2006 a afectar més de 
623.000 persones l’any 2011. 

L’evolució de la pobresa relativa segueix patrons si-
milars a la de la pobresa absoluta quan s’observa 
la seva distribució entre les classes socials (Figura 
60). Tot i que abans de la crisi els grups amb major 
risc de pobresa moderada eren –i continuen sent-ho 
ara– els  aturats de llarga durada (35,1%), els petits 
empresaris i autònoms (33,2% els del sector agrari 
i 31,2% els d’altres sectors), els treballadors semi-
qualificats de serveis (21,7%) i els treballadors no 
qualificats (20,3%), el risc de pobresa ha augmentat 
molt més entre els administratius qualificats (vari-
ació percentual del 123,2% entre 2006 i 2011), els 
directius i professionals de rang mitjà (variació per-
centual del 97,5% entre 2006 i 2011) i els aturats 
de llarga durada (variació percentual del 21,4% entre 
2006 i 2011), molts dels quals ja han esgotat el seu 
dret a prestacions contributives com s’ha vist ante-
riorment.

FIGURA 59. Evolució del risc de pobresa relatiu de la població ocupada. Catalunya, 2006-2011

*Exclou la pobresa extrema.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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FIGURA 60. Evolució del risc de pobresa relativa amb llindars diferents segons classe social. Catalunya, 2006 i 2011

FIGURA 61. Composició de la pobresa relativa amb llindars diferents segons classe social. Catalunya, 2006 i 2011

*Exclou la pobresa extrema.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

*Exclou la pobresa extrema.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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Quant a la pobresa extrema, el 2006, el major risc 
el patien els petits empresaris i autònoms (7,3% 
els del sector agraris i 4% els de la resta de sec-
tors), els treballadors semiqualificats de serveis 
(4,8%) i els aturats de llarga durada (5,7%). Però, 
a diferència de l’evolució de la pobresa moderada, 
el creixement del risc de pobresa extrema ha es-
tat més generalitzat en totes les classes. No obs-
tant això, cal subratllar que aquest increment ha 
estat especialment incisiu entre els estrats socials 
que habitualment presenten un risc de pobresa 
més baix, com ara els administratius qualificats, 
els directius i professionals de rang mitjà i els en-
carregats i supervisors. Aquest desplaçament del 
risc de pobresa cap a estrats més benestants ha 
alterat significativament la composició de la po-
bresa extrema a Catalunya que, ara, mostra un 

major pes de les ocupacions que comunament havien 
estat anomenades al segle XX com a “noves classes 
mitjanes”. Els directius i professionals assalariats de 
tot rang, considerats conjuntament amb els adminis-
tratius qualificats, no arribaven al 10% dels individus 
en risc de pobresa extrema l’any 2006. En canvi, si es 
considera com a referència el llindar de risc de pobre-
sa extrema d’aquell moment, avui aquest segment 
de població representaria el 16,5% de la població. 
Aquesta tendència no és la mateixa que segueixen 
els treballadors menys qualificats, sinó més aviat la 
contrària. Si es consideren conjuntament els treba-
lladors semiqualificats de serveis i de la indústria i 
els no qualificats, es pot observar que el percentatge 
d’aquesta població afectada pel risc de pobresa extre-
ma absoluta ha passat del 38,1% al 23,9% d’aquests 
individus entre els anys 2006 i 2011.

FIGURA 62. Evolució del risc de pobresa absoluta amb llindars diferents segons classe social. Catalunya, 2006 i 2011

FIGURA 63. Composició de la pobresa absoluta amb llindars diferents segons classe social. Catalunya, 2006 i 2011

*Exclou la pobresa extrema.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

*Exclou la pobresa extrema.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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3.3. Les causes de la pobresa a Catalunya en el 
context de crisi

Per tal d’indagar com es distribueix el risc de po-
bresa de la població a Catalunya, s’han realitzat 
una sèrie d’anàlisis atenent als aspectes que millor 
expliquen aquest fenomen. En primer lloc, s’ha es-
timat un model de regressió logística multinomial, 
en què la variable dependent és el risc de caure en 
pobresa extrema o el risc de caure en pobresa mo-
derada –comparats tots dos amb la probabilitat de 
no ser pobre– i en què la variable explicativa és la 
classe social (Figura 64). Els resultats d’aquesta es-
timació confirmen que els directius i professionals 
de tot rang, juntament amb els administratius quali-
ficats, són els estrats socials que presenten un risc 
més baix de pobresa, tant moderada com extrema. 
En comparació amb els directius i els professionals 
(categoria de referència), els treballadors semiqua-
lificats de serveis tenen 2,8 vegades més risc de 
pobresa moderada i 1,6 vegades més de risc de po-
bresa extrema, i els treballadors no qualificats 3,8 
i 1,5 vegades, respectivament. Però, les classes 
amb major risc relatiu de trobar-se en situacions de 
pobresa monetària, tant moderada com extrema, 
són la formada pels petits empresaris i autònoms, 
tant urbans (5,1 i 6,2 vegades més risc de pobresa 
moderada i extrema) com rurals (5,8 i 4,1 vegades 
més risc de pobresa moderada i extrema), així com, 
òbviament, els aturats de llarga durada (7,4 i 4,8 
vegades més risc de pobresa moderada i extrema).

No obstant això, l’associació entre posició de 
classe dels individus i el risc de pobresa aporta 
una informació confusa quan no es té en consi-

deració que el benestar dels individus no depèn tant 
de la seva posició social individual, sinó que depèn 
més de la posició social que tenen la resta de mem-
bres amb qui comparteixen la llar. Per tal d’atendre 
a aquesta qüestió amb més cura, s’han estimat una 
sèrie de models logístics multinomials en els quals 
s’han anat introduint i descartant diferents elements 
fins a assolir el millor model explicatiu del fet de tro-
bar-se en situació de pobresa moderada o extrema 
(Figura 65). Un dels elements introduïts en aquests 
models és la posició de classe de les llars. Tot i que 
no hi ha un consens sobre la manera de construir un 
indicador que aplegui les posicions socials de tots els 
membres, en aquest cas s’ha optat per una fórmula 
força estesa, que és establir-la fent extensible a tota 
la llar la classe social del sustentador principal, definit 
com el membre que més ingressos aporta a la llar36. 
Al model s’ha afegit també la interacció de la varia-
ble “efecte crisi”, que indica si la mesura del risc de 
pobresa s’ha fet abans del 2008 o després del 2007. 

Els resultats del model 1 confirmen una qüestió que ja 
s’havia apuntat anteriorment, i és que durant els anys 
de la recessió econòmica el risc de pobresa modera-
da no ha augmentat de manera significativa, mentre 
que el risc de pobresa extrema ha crescut amb mol-
ta intensitat. Segons el model 2, aquest increment de 
la pobresa extrema hauria afectat particularment les 
ocupacions intermèdies i els petits empresaris i autò-
noms, tot i que les diferències no són estadísticament 
significatives per poder afirmar-ho amb rotunditat. Cal 
matisar, però, que les llars on el sustentador principal 
és un aturat de llarga durada, independentment de la 
classe social de la qual provinguin, han doblat el seu 
risc de pobresa extrema amb l’arribada de la crisi.

36 La idoneïtat de substituir el model de classe individual pel de classe del sustentador principal de la llar és avalada pel fet que la R2 de McFadden dels 
models puja de 14,79 a 16,71.

FIGURA 64. Model de regressió multinomial per estimar el risc relatiu de pobresa moderada i pobresa extrema entre classes 
socials. Població de 16 i més anys. Catalunya, 2006 i 2011

Els resultats s’interpreten sobre la base de “no ser pobre”.
*Exclou la pobresa extrema.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.



63 / Papers 56 / CRISI I CONDICIONS DE VIDA: LES SEQÜELES DE LA RECESSIÓ ECONÒMICA EN LA SOCIETAT METROPOLITANA I CATALANA

El risc de pobresa associat a cada classe social ha 
de dependre, és clar, de la capacitat de generar in-
gressos que té cada ocupació. Però, és la pobresa 
només una qüestió de rendes del treball dels indivi-
dus? Per intentar aclarir-lo, el model 3 només inclou 
com a variables explicatives la classe social i els sa-
laris37. En efecte, els resultats indiquen que el risc 
de pobresa associat a cada classe social disminueix 
quan s’introdueixen al model explicatiu els ingres-
sos del treball dels individus. Això demostra, per 
tant, la rellevància del pes explicatiu dels ingressos 
en relació amb l’exposició a les situacions de risc de 
pobresa. De fet, l’efecte de la crisi econòmica en 
l’augment del risc de pobresa extrema  s’explica en 
part per la caiguda dels salaris, però només en una 
mínima part, ja que l’odd ratio de risc de pobresa 
després i abans de la crisi (“efecte crisi”) disminueix 
només un 8% del seu valor (de l’1,47 a l’1,35) quan 
es controla l’efecte derivat dels ingressos del treball. 

D’aquests resultats es pot extreure també que els in-
gressos, malgrat que són importants, no acaben d’ex-
plicar totalment la relació existent entre la posició de 
classe i el fet de trobar-se en una situació de risc de 
pobresa. És a dir, no és només el fet que les classes 
socials rebin nivells d’ingressos diferents la causa per 
la qual el risc de pobresa és diferent segons la posició 
social de la població. Si s’observa el model 4, es pot 
afirmar que el risc de pobresa està molt condicionat 
també per l’estructura de la llar. Tal com il·lustren els 
resultats, la presència de menors d’edat i d’adults de-
socupats constitueix  un factor de risc de pobresa, en 
tant que han de ser mantinguts amb els ingressos dels 
membres de la llar ocupats. A més, com es veu a la Fi-
gura 66, l’associació entre estructura de la llar i la clas-
se social també és significativa. Per exemple, l’ocupa-
ció de tots els membres de la llar es més freqüent a 
mesura que l’estrat social de la llar és més elevat. Al 
79,3% de les llars on el sustentador principal pertany 

37 La variable ingressos ha estat convertida a logaritmes. Quan es tracta de variables contínues, com és aquest cas, la interpretació de les odd ratios estima-
des en el model s’ha de fer entenent que l’augment d’una unitat en la variable ingressos multiplica el risc de ser pobre (comparat amb el risc de no ser-ho) 
tantes vegades com indiqui l’odd ratio, sempre que la resta de variables es mantinguin inalterades. 

FIGURA 65. Models de regressió logística multinomial per estimar el risc relatiu de patir pobresa moderada i pobresa severa. 
Població de 16 i més anys. Catalunya, 2006-2011

Els resultats s’interpreten sobre la base de “no ser pobre”.
*Exclou la pobresa extrema.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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al grup de directius i professionals tots els actius 
estan ocupats i aquest percentatge va disminuint 
progressivament fins arribar al 55,7% que presen-
ten les llars on el sustentador principal és un tre-
ballador no qualificat. En aquest sentit, i tenint en 
compte el que s’ha dit anteriorment, la combinació 
entre el nivell d’ingressos per treball i l’estructura 
de la llar podria explicar gran part de l’exposició al 
risc de pobresa que determina la classe social.

Un altre aspecte que cal ressaltar és que l’estructura 
de les llars és dinàmica, canvia en el temps més en-
llà de la seva relació amb la classe social, i aquests 
canvis poden afectar per ells mateixos la renda fami-
liar disponible i, de retruc, el nivell d’exposició al risc 
de pobresa de les llars, tot amb independència dels 
efectes atribuïbles a la crisi econòmica. 

Un d’aquests canvis rellevants, des del punt de 
vista del risc a la pobresa, és la variació en la pro-
porció de llars on el sustentador principal ja no és 
l’home, sinó que és la dona qui ha assumit la funció 
de màxima aportadora de recursos econòmics a la 
llar. En aquest sentit, el canvi esdevingut a les llars 
catalanes en només 5 anys és d’una gran rellevància 
històrica. Segons els resultats de la Figura 67, es 
pot concloure que el predomini de la llar tradicional 
formada per una parella, on l’home és el “cap de 
família”, ha passat a ser un vestigi històric tan bon 
punt ha començat el segle XXI.  En un tres i no res, 
aquests tipus de llars s’han reduït del 55% al 40%, 
mentre que les llars on la dona es la sustentadora 
principal de la parella han ascendit del 16% al 27%. 
Tenint en compte que entre les dones els salaris són 
inferiors que els dels homes, aquest canvi estructu-
ral podria explicar l’exposició més elevada als riscos 
de pobresa d’aquestes llars on les dones són les 
sustentadores principals.

Continuant amb l’explicació del model 4 (Figura 65), com 
era d’esperar, els resultats apunten també que l’efecte de 
la crisi queda explicat en bona mesura per la destrucció de 
l’ocupació, ja que, en introduir en el model la variable “si-
tuació de la llar en relació amb l’activitat laboral” torna en 
estadísticament no significatiu el control dels anys de crisi 
(“efecte crisi”), a la vegada que confirma que, en termes 
relatius, l’evolució negativa de les rendes del conjunt de 
les llars ha fet disminuir el risc de pobresa moderada, que 
és menor ara que abans de la crisi. 

Als resultats també apareix que la condició d’haver 
nascut fora d’Espanya és un factor de risc associat a 
la pobresa moderada i més encara a la pobresa extre-
ma. Tanmateix amb les dades disponibles no es pot dir 
que la crisi hagi castigat més els immigrants per raons 
directament lligades a la seva condició de nascuts fora 
d’Espanya. S’ha estimat el model calculant la interacció 
entre la condició d’haver nascut fora d’Espanya i l’any 
de mesura del risc de pobresa, i no sembla que hi hagi 
cap efecte significatiu de la crisi econòmica38. Fins i tot, 
sembla que hi ha un efecte positiu de reducció en el risc 
de pobresa extrema dels nascuts fora d’Espanya que 
bé podria ser el símptoma d’un canvi en la composició 
dels immigrants, de manera que la destrucció d’ocupa-
ció hagi empès els més precaris a abandonar el país i els 
actuals immigrants hagin quedat en una situació de risc 
de pobresa lleugerament inferior de la que tenien abans.

En definitiva, a grans trets, aquesta sèrie de models 
logístics situen dos factors com els més importants a 
l’hora d’explicar el fet de trobar-se o no en risc de po-
bresa. D’una banda, les diferències d’ingressos que es 
produeixen entre les diferents classes socials, i, d’altra 
banda, l’estructura de les llars on resideix la població, 
principalment per la seva composició i també per la rela-
ció amb l’activitat dels membres actius.  

FIGURA 66. Distribució de la situació de la llar en relació amb l’activitat segons classe social. Total de llars. Catalunya, 2006-2011

38 No se’n mostren les dades, però estan disponibles si algun lector hi estigués interessat.

Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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3.4. Una altra cara de la pobresa: la impossibili-
tat de consumir béns bàsics 

Si bé els indicadors basats en la pobresa monetària 
i en la desigualtat de renda són essencials per a 
l’estudi de les condicions de vida de la població, 
no acaben de reflectir la totalitat d’aspectes lligats 
a aquesta qüestió. En aquest sentit, hi ha un in-
terès creixent per part de la comunitat científica 
d’utilitzar informació no monetària per millorar la 
mesura i l’anàlisi de la pobresa. Tant el concepte de 
“pobresa monetària” com el de “privació material” 
estan directament relacionats amb la definició de 
“pobresa”  adoptada pel Consell de Ministres de la 
Unió Europea l’any 1985 i que prèviament havia es-
tat  formulada en la mateixa direcció per Tonwsend 
(1979:31): “Són pobres aquelles persones, famílies 
i grups els recursos (econòmics, socials i culturals) 
dels quals són tan limitats que els exclouen del 
nivell de vida que es considera acceptable en  la 
societat en què viuen”. Així, la pobresa considera 
dos elements centrals, d’una banda, la incapacitat 
de les persones de participar en la societat on vi-
uen39 i, d’altra banda,  que aquesta incapacitat de 
participar en la societat es pot atribuir a la manca de 
recursos (Nolan i Whelan, 2010). De fet, una qües-
tió clau que justifica l’ús d’indicadors no monetaris 
en l’estudi de la pobresa és la creixent evidència 
que la renda i, en concret, els ingressos baixos no 
aconsegueixen identificar la població que no pot 
participar en la societat a la qual pertanyen a cau-
sa de la manca de recursos (Mack i Lansley, 1985; 
Whelan i Maitre, 2012; Nolan i Whelan, 2010). La 
privació material incideix precisament en aquesta 
incapacitat de participar, en la impossibilitat de con-
sumir béns, serveis i/o participar en activitats que 
socialment són percebudes com a necessitats. La 
privació no fa referència a l’elecció, ni a les prefe-
rències d’estil de vida, sinó a la manca forçada i in-
voluntària d’aquests béns, assumint la perspectiva 
que la pobresa és quelcom més que la simple man-
ca de diners. Tot seguit es du a terme una anàlisi 
de la privació material a Catalunya i a l’Àrea Metro-

politana de Barcelona des de l’òptica dels efectes que 
hagi pogut causar l’impacte de la crisi en aquest sentit. 
Aquesta anàlisi es considera  com a complement de 
les anàlisis efectuades sobre desigualtat social i po-
bresa monetària desenvolupades prèviament i no com 
a alternativa. 

3.4.1. L’abast de la privació material en el context 
de crisi

A causa de l’interés creixent d’utilitzar indicadors no 
monetaris per afegir informació focalitzada en alguns 
aspectes clau de les condicions materials de vida, la 
Unió Europea d’ençà l’any 2009 va afegir dos indicadors 
de privació material de manera oficial –la taxa de priva-
ció material i la intensitat de la privació– al conjunt dels 
existents per a la inclusió social. Els nous ítems de pri-
vació que es consideren per a la construcció d’aquests 
indicadors són els següents: capacitat per fer front a 
despeses imprevistes; capacitat per anar de vacances 
almenys una setmana a l’any; capacitat per pagar sense 
endarreriments rebuts relacionats amb l’adquisició i/o el 
manteniment de l’habitatge i d’altres préstecs; capacitat 
per realitzar un àpat de carn, pollastre o peix almenys 
cada dos dies; capacitat per mantenir l’habitatge a una 
temperatura adient; capacitat per tenir rentadora; capa-
citat per tenir TV en color; capacitat per tenir telèfon; i, 
finalment, capacitat per tenir automòbil.

Tal com s’observa a la Figura 68, l’impacte de la crisi 
sobre les condicions d’accés de la població a béns i ac-
tivitats considerats necessaris ha estat notable. L’any 
2011 gairebé 4 de cada 10 persones de Catalunya no 
podien assumir despeses imprevistes ni podien anar 
de vacances una setmana a l’any.  Malgrat la magnitud 
d’aquestes proporcions, no són els ítems que més han 
variat des del període precrisi. En aquest sentit, la man-
ca forçada de vehicle (amb una variació percentual entre 
els anys 2006 i 2011 del 386%) i els endarreriments en 
el pagament de rebuts relacionats amb l’adquisició i/o el 
manteniment de l’habitatge a causa de dificultats eco-
nòmiques (que ha passat entre els anys 2006 i 2011 del 
5,5% al 15,5%) són els més notables40. Paral·lelament, 

FIGURA 67. Distribució de les llars segons sexe del sustentador/a principal. Total de llars, Catalunya, 2006-2011

39 Aquesta perspectiva de les capacitats es preocupa per allò que les persones aconsegueixen fer o ser amb els recursos de què  disposen i no pels recursos 
en si mateixos (Sen, 1985).

40 Com veurem al llarg d’aquests apartats, la incapacitat d’assumir el deute adquirit en relació amb l’habitatge adquireix gran rellevància en l’estructura actual 
de la privació material. 

Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006 a 2010, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011
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la proporció de població que no pot mantenir l’habi-
tatge a una temperatura adient constitueix una altra 
de les variacions més significatives. L’any 2006, el 
5,3% de la població de Catalunya manifestava pri-
vació en aquest ítem, mentre que l’any 2011 el per-
centatge ascendeix fins al 12,7%. La impossibilitat 
de gaudir d’una temperatura adient dins l’habitatge 
és una mesura indirecta de la pobresa energètica41 i 
es relaciona negativament amb l’estat de salut de la 
població especialment vulnerable (infants, gent gran 
i malalts crònics). En els darrers anys aquest tipus 
de privació material està adquirint cada vegada més 
rellevància –malgrat que el seu caràcter eminent-
ment domèstic contribueix a la invisibilitat social de 
la problemàtica–, fins i tot en països relativament 
càlids com el nostre. L’augment d’aquesta privació 
s’ha relacionat amb el descens de les rendes fami-
liars, amb l’escalada de preus de l’energia i amb la 
qualitat dels habitatges, sobretot, pel que fa a l’efici-

ència energètica d’aquests (Tirado et al., 2012). Per altra 
banda, l’any 2011, el 3,2% de la població catalana ma-
nifestava impossibilitat de poder ingerir la quantitat de 
proteïnes setmanal considerada necessària, mentre que 
els darrers anys de creixement econòmic la problemà-
tica afectava tan sols l’1,8% de la població. Per contra, 
els béns materials considerats més bàsics i necessaris 
com ara la rentadora, el televisor i el telèfon continuen 
sent accessibles per a gairebé tota la població42.

A l’AMB, els percentatges de població en situació de pri-
vació per a cadascun dels ítems són bastant similars als 
observats per a Catalunya, llevat del que fa referència a la 
incapacitat de tenir vehicle (aproximadament 8 punts per 
sobre del percentatge català) i al fet de poder assumir la 
despesa d’una setmana de vacances a l’any (gairebé 5 
punts per sota). En ambdós casos, cobra importància el 
comportament diferencial de la ciutat de Barcelona res-
pecte de la resta de municipis que integren l’AMB.

41 La pobresa energètica es pot definir com la situació que pateixen les llars que no poden pagar una quantitat de serveis de l’energia suficient per satisfer 
les seves necessitats domèstiques i/o quan es veuen obligades a destinar una part excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica de l’habitatge 
(Tirado et al., 2012).
     
42 Atès el baix percentatge de població que no es pot permetre aquests béns materials (0,1% per a la rentadora; 0,2% per al televisor i 1,7% per al telèfon) 
s’ha prescindit de la seva representació gràfica evolutiva. 

FIGURA 68. Evolució de la privació material* per ítems. Total de població. Catalunya, 2006-2011

*Els percentatges fan referència a la població privada en aquest ítems.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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Respecte als indicadors oficials utilitzats per la Co-
missió Europea, tant la taxa de privació material –
comptabilitzada com la privació en almenys 3 dels 
9 ítems– com la taxa de privació material severa 
–comptabilitzada com la privació en almenys 4 dels 
9 ítems– gairebé s’han triplicat amb l’arribada de la 
crisi. Així, l’any 2011 la privació material afectava el 
21,6% de la població catalana (1,6 milions de per-

sones) i en la seva versió més severa el 8,2% (622.000 
persones). Pel que fa a la intensitat de la privació, me-
surada com la mitjana del nombre d’ítems de la pobla-
ció privada, ha passat de 3,6 a 3,543. En síntesi, s’ha 
produït un augment més que notable de la població 
privada materialment, però la intensitat de la privació 
s’ha mantingut gairebé inalterada.

FIGURA 70. Taxes de privació material, privació material severa i intensitat de la privació. Total de població. Catalunya, 2006-2011 

FIGURA 69. Percentatge de població privada segons diferents ítems. Total de població. AMB, Província de Barcelona, Catalunya 2011

43 A la UE-27 la intensitat de la privació segueix aquesta mateixa tendència, amb un descens entre els anys 2006 i 2011 del 3,9% al 3,8%, mentre que a 
Espanya es manté en el 3,4% durant el període considerat.

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.

Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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Pel que fa a l’AMB, s’observen gairebé els mateixos 
valors descrits per a l’any 2011 a Catalunya, així com 
el mateix efecte “escombra” de la ciutat de Barcelo-
na, que presenta taxes de privació material una mica 
superiors a les de la resta de municipis de la conur-
bació barcelonina. El 22,6% de la població de l’AMB 
(755.000 persones) es troba  privat materialment i 
el 9,2% pateix privació en almenys 4 dels 9 ítems 
(302.000 persones).

3.4.2. L’evolució de l’estructura de la privació 
material a Catalunya (2006-2011)  

Malgrat el caràcter oficial dels indicadors de priva-
ció material esmentats amb anterioritat, des de la 
comunitat científica s’assenyalen algunes limita-
cions d’aquest mètode, lligades en particular al 
reduït nombre d’ítems seleccionats per cobrir un 
fenomen tan complex com la privació material i a 
la feble robustesa que presenten alguns d’aquests 
ítems utilitzats (Guio et al., 2012)44. En tot cas, per tal 
d’aprofundir més en l’estudi de la privació material, 
s’ha considerat adient ampliar la bateria d’indicadors 

sobre privació material, fins allà on ho ha permès la in-
formació disponible. En aquest sentit, s’ha passat de 
considerar 9 ítems de privació material a considerar-ne 
19. A més, s’ha dut a terme una anàlisi de correspon-
dències múltiples (ACM)45 i una anàlisi de classificació 
(ACL) partint d’aquests 19 ítems per als anys 2006 i 
201146. En primer terme, es tracta de trobar una estruc-
tura comuna mitjançant les relacions d’associació entre 
aquests 19 ítems de privació material. L’objectiu final 
d’aquesta anàlisi és indagar sobre com s’estructura la 
privació material entre la població, observant al mateix 
temps la manera en què han evolucionat els principals 
perfils de privació material amb l’arribada de la recessió 
econòmica.

Els indicadors de privació material que s’han inclòs ini-
cialment a l’anàlisi es detallen a la Figura 72. De la llista 
inicial de variables, se n’han eliminat 5 per a l’any 2006  
(privació de rentadora, de televisor en color, de telèfon, 
de dutxa o banyera i de vàter dins de l’habitatge) i 4 per a 
l’any 2011 (les mateixes que per a l’any 2006 excepte el 
telèfon fix o mòbil), ja que presentaven una freqüència 
massa baixa (inferior a l’1%) per introduir-les a l’anàlisi.

FIGURA 71. Taxes de privació material, privació material severa i intensitat de la privació. Total de població. AMB, Província de 
Barcelona, Catalunya 2011

44 Actualment es treballa al si de la Comissió Europea en el disseny de nous indicadors agregats sobre privació material, així com en la incorporació de mesu-
res addicionals que considerin el cicle de vida i, especialment, les necessitats i condicions socials de la infància.

45 L’anàlisi de correspondències múltiples és una generalització de l’anàlisi factorial de correspondències simples. 

46 Aquesta anàlisi s’ha implementat principalment amb el programari SPAD (Système Portable pour l’Analyse des Données), versió 6. 

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
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Finalment, després de l’aplicació de l’ACM, tant per 
a l’any 2006 com per al 2011, n’emergeixen 3 ei-
xos o factors47 que sintetitzen la informació aporta-
da pels 19 ítems de privació material considerats a 
l’anàlisi. Aquests eixos constitueixen les tres dimen-
sions sobre les quals s’estructura la privació material 
a Catalunya en aquests dos anys i són: la capacitat 
per assumir despeses bàsiques, la gestió del con-
sum i la qualitat de l’entorn residencial. 

La capacitat per assumir despeses bàsiques és la 
dimensió més important48. Es tracta d’un eix que es 
defineix principalment per la solvència que presenta 
la població davant les necessitats de consum més 
bàsiques. Així, situa a l’extrem negatiu la població 
amb endarreriments en el pagament de factures o 
rebuts de serveis relacionats amb l’habitatge, amb 
el pagament de la hipoteca o del lloguer i amb el pa-

gament d’altres préstecs o compres. A l’altre extrem, al 
positiu, s’hi posiciona la població amb capacitat per fer 
front a despeses imprevistes de l’ordre de 750E i amb 
capacitat per anar de vacances almenys una setmana 
a l’any. A part dels aspectes esmentats, en la definició 
d’aquest eix també hi contribueixen significativament 
d’altres ítems com ara poder mantenir l’habitatge a una 
temperatura adient, poder permetre’s ordinador i vehi-
cle, així com la ingesta de proteïnes setmanal conside-
rada necessària (amb coordenades negatives en termes 
de privació i amb coordenades positives en termes de 
no privació). És a dir, a grans trets, es tracta d’una di-
mensió que es podria dir que marca el grau de privació 
material general de la població.

La segona dimensió de privació resultant és la relaciona-
da amb la gestió del consum49. En termes interpretatius, 
aquest eix es vincula amb la forma en què la població as-

FIGURA 72. Variables de privació material incloses a l’anàlisi de correspondències múltiples. Total de població. Catalunya, 
2006-2011

47 Els 3 factors acumulen el 99% de la variància explicada de cadascun dels anys analitzats aplicant la transformació de valor propis de Benzécri (1979). En 
versions més actuals de SPAD, com la 7.4, aquesta transformació es realitza automàticament.

48 Aquest eix explica el 83% de la variància de les variables analitzades per l’any 2006 i el 85% per l’any 2011.

49 Aquest factor explica el 9% la variància total de les variables analitzades l’any 2006 i el 7% l’any 2011.

Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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sumeix i gestiona el consum més bàsic. En aquest 
sentit, tenir endarreriments o no en els pagaments 
de l’habitatge o factures pendents són els principals 
aspectes que li donen caràcter a aquest eix. A l’ex-
trem negatiu se situa la població que presenta pro-
blemes per respondre puntualment a aquests tipus 
de pagaments, però que, en canvi, no presenten 
símptomes d’altres tipus de privació material. És a 
dir, es tractaria de població amb endarreriments en 
els pagaments de factures de consum bàsic, però 
que no patiria privació material en termes de poder 
anar de vacances, d’assumir despeses extra o de 
permetre’s tenir ordinador o vehicle. A la part posi-
tiva de l’eix es posiciona la població que presenta 
una situació totalment contrària. Això és, que pateix 
privació material alhora que, tanmateix, és al dia els 
pagament de factures de consum bàsic. En definiti-
va, l’eix diferenciaria la població que, aparentment, 
gasta més del que pot, de la població que presenta 
problemes de privació material, però que fa l’impos-
sible per portar el dia els pagaments d’habitatge, per 
exemple.

Per últim, la tercera dimensió resultant fa referència 
a la qualitat de l’entorn residencial50. A l’extrem ne-
gatiu de l’eix se situa la població que al seu barri pa-
teix amb major intensitat problemes de contamina-
ció acústica i/o ambiental i d’inseguretat ciutadana. 
A més, aquesta població també presenta problemes 
en l’estat de l’habitatge on resideix, com, per exem-
ple, humitats o problemes a l’estructura, sobretot 
en l’anàlisi realitzada per a l’any 2011. En canvi, a 
l’extrem positiu se situa la població que presenta 
una situació totalment contrària. Aquest eix incorpo-
ra també la distinció entre hàbitats rurals i urbans, i 
associa les zones més urbanes amb un major nivell 
de degradació de l’entorn residencial. 

Per altra banda, mitjançant l’ACL, i fent servir com 
a base l’ACM, s’ha agrupat la població en funció 
dels tipus de privacions materials que els afecten. 
Així, la població catalana s’ha classificat en 4 grups 
per a l’any 2006 (Figura 73) i en 5 grups  per a l’any 
2011 (Figura 74). Els grups de població de l’any 2006 
són: “privats amb endarreriments”, “privats sense 
endarreriments”, “privats entorn residencial” i “no 
privats”. Els grups de població de l’any 2011 són: 
“privats amb endarreriments”, “privats sense en-
darreriments”, “privats entorn i habitatge”, “privats 
dimensió secundària” i “no privats”. A la Figura 73 
i a la Figura 74 s’han representat els diferents grups 
considerant les variables actives que més interve-

nen a l’hora de configurar-los. Es detalla el valor-test51, 
el percentatge que representa la categoria respecte al 
grup i el percentatge que representa el grup respecte 
a la categoria52. Per exemple, el grup de “privats amb 
endarreriments” de l’any 2006, la categoria “privat per 
endarreriments en el pagament de la hipoteca o el llo-
guer” (PRIV_hipoteca lloguer), té el valor-test més alt de 
totes les categories que defineixen el grup, el 84% de la 
població que forma part d’aquest grup ha tingut endar-
reriments en el pagament del rebut de la hipoteca o el 
lloguer i, finalment, el 57% de totes les persones que 
reconeixen haver tingut endarreriments d’aquest tipus 
formen part d’aquest grup. 

Un dels aspectes que es manifesten més clarament 
analitzant aquests resultats és que el grup de població 
que no té cap problema per posseir béns o serveis i/o 
participar en activitats percebudes socialment com a ne-
cessitats, els “no privats”, s’ha reduït substancialment 
entre els anys 2006 i 2011. L’any 2006, una mica més 
de 6 de cada 10 persones no patien cap tipus de priva-
ció, mentre que l’any 2011 ja eren només 4 de cada 10 
persones. 

De fet, l’any 2011 sorgeix un altre grup,  els “privats 
en la dimensió secundària”, que agrupa el 27% de la 
població (aproximadament 2 milions de persones). Es 
tractaria de persones que sense estar privades en cap 
dels ítems de consum bàsic, no poden fer front a una 
despesa imprevista valorada en 750E, ni es poden per-
metre la despesa d’una setmana de vacances a l’any. 
Això indica, per tant, que amb l’arribada de la crisi es 
produeix un augment de la vulnerabilitat de les famíli-
es relacionada amb la seva incapacitat d’estalvi. Aquest 
grup s’ha denominat “privats en la dimensió secundà-
ria” perquè des del punt de vista de la manca forçada 
de béns i activitats, poder anar de vacances no és un 
ítem bàsic, de fet amb dades d’un eurobaròmetre es-
pecial realitzat l’any 2007 a tots els països de la Unió 
Europea per conèixer la percepció social de la pobresa i 
l’exclusió social, només el 44% dels espanyols conside-
rava necessari o absolutament necessari poder anar de 
vacances una setmana a l’any53. No obstant això, amb 
dades del mateix any, la capacitat per poder fer front a 
despeses imprevistes era  considerada necessària o ab-
solutament necessària pel 84% de la població espanyo-
la, posant de relleu que si bé no es tracta d’una privació 
de primer ordre en ella mateixa, pot derivar en altres 
tipus de privacions materials. En tot cas, es tracta d’un 
grup de població que denota situacions d’equilibri feble, 
de “viure al dia” tot pensant que res que succeeixi pu-
gui fer perillar o trencar aquest equilibri.

50 Aquest factor explica un 7% de la variància total de les variables analitzades tant l’any 2006 com l’any 2011.

51 Els elements característics d’una classe o grup es classifiquen per ordre d’importància utilitzant el criteri estadístic del “valor-test”  associat a una probabili-
tat: com més gran és el valor-test més petita és la probabilitat i, per tant, l’element és més característic.

52 Les etiquetes de les categories s’han abreviat per tal de facilitar-ne la visualització. Si ens referim a privació en qualsevol dels ítems, la categoria va precedi-
da del prefix “PRIV”. Per contra, si ens referim a no privació, la categoria va precedida del prefix “NPRIV”. 

53 Special Eurobarometer, 279. Poverty and Exclusion, European Comission, 2007. 
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FIGURA 73. Classificació  i característiques més definitòries de la població atenent a la privació material. Catalunya, 2006

FIGURA 74. Classificació i característiques més definitòries de la població atenent a la privació material. Catalunya, 2011

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població, 2006 i 2011.
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Una altra manifestació de la crisi, és el grup denomi-
nat “privats amb endarreriments”, que l’any 2006 
representava tan sols el 2,6% de la població de Ca-
talunya i l’any 2011 en representa el 8,1% (617.000 
persones, aproximadament). Les variables que te-
nen més importància en la configuració d’aquest 
grup són les 3 que recullen endarreriments en el pa-
gament de rebuts i serveis relacionats amb l’habitat-
ge i amb altres préstecs (amb valors–test  propers a 
50 l’any 2011). Al mateix temps, aquesta incapacitat 
manifesta per fer front al deute compromès no està 
aïllada de privacions en la resta d’ítems bàsics, però 
la intensitat amb què es pateixen aquestes privaci-
ons és inferior al grup de “privats sense endarreri-
ments”. Si es considera una de les variables cabdals 
a l’hora de valorar la intensitat o la gravetat de la 
privació, com ara el fet de poder ingerir proteïnes 
almenys cada dos dies (alimentació bàsica que és 
considerada absolutament necessària pel 94% de 
la població54), el 7% de les persones d’aquest grup 
diuen no poder fer-ho, mentre que al grup de “pri-
vats sense endarreriments” aquest percentatge as-
cendeix fins al 17%. El mateix succeeix si s’analitza 
l’accés a béns materials com el vehicle o l’ordinador. 
El 29% dels individus classificats en aquest grup no 
es poden permetre tenir vehicle i el 17% pateix una 
manca obligada d’ordinador. En tot cas, es tracta 
d’un grup molt vinculat a la situació de crisi actual i 
sobre el qual s’aprofundirà posteriorment.

El grup de “privats sense endarreriments” es di-
ferencia de l’anterior, perquè no presenta senyals 
d’impagament del deute associats amb l’habitatge. 
Però, d’altra banda, la població que hi pertany té més 
dificultats per accedir a béns considerats bàsics. 

Tanmateix, el fet que el percentatge de població clas-
sificada en aquest grup es mantingui gairebé inalterat 
malgrat la crisi (aproximadament el 13%), convida a as-
sociar el fenomen amb un caràcter més estructural que 
ni tan sols durant els anys de creixement econòmic es 
va aconseguir eliminar. Prop del 70% dels privats sen-
se endarreriments no es poden permetre tenir vehicle 
i gairebé 9 de cada 10 no tenen capacitat per assumir 
despeses imprevistes. En tot cas, s’estaria parlant per a 
l’any 2011 de gairebé un milió de persones.

Finalment, l’altra partició resultant de l’anàlisi de clas-
sificació és la que es refereix a la població que consi-
dera que al seu entorn residencial hi ha problemes de 
qualitat ambiental i/o acústica i d’inseguretat ciutadana. 
Per a l’any 2006, el percentatge de  població “privada a 
l’entorn residencial” va ser del 18,7%, mentre que l’any 
2011 aquest percentatge es va reduir fins al 9,6%55. 
Malgrat que el descens notable en termes relatius 
d’aquest grup podria estar afectat pel tractament com-
paratiu de les variables, sí que es constata una davallada 
de la percepció negativa de l’entorn56, la qual podria es-
tar relacionada amb la gran quantitat d’intervencions ur-
banístiques de caire públic, privat i fins i tot mixtes que 
s’han dut a terme a molts entorns urbans els darrers 
anys en un context d’intens creixement del sector de 
la construcció57. Es tracta de població que comparteix 
privació en els tres ítems que s’han inclòs relatius a l’en-
torn residencial i,  amb menor importància, en els que 
fan referència a la qualitat de l’habitatge (manca de llum 
natural i problemes a l’estructura de l’habitatge), però 
no en cap de la resta d’ítems. És a dir, la privació a l’en-
torn residencial no aniria acompanyada d’incapacitat per 
accedir a necessitats de primer ordre i estaria més re-
lacionada amb residents en hàbitats urbans degradats.

54 Dades de l’any 2007 per al conjunt de la població espanyola. Special Eurobarometer, 279. Poverty and Exclusion, European Comission, 2007. 

55 Per poder comparar en el temps les variables d’entorn residencial, s’han hagut de tractar les que pertanyen a l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de 
la població, 2011. En recollir-se la valoració dels diferents ítems en una escala del 0 al 10, s’han recodificat els valors de 0 a 4  dins la categoria “privat” i la 
resta de puntuacions dins la categoria “no privat”.  

56 Aquests descens també s’observa quan es comparen les dues darreres edicions de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 
(2006 i 2011). 

57 La Llei de barris, impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el maig de l’any 2004, és un exemple d’intervenció integral als barris amb l’objectiu 
d’evitar-ne la degradació i millorar les condicions de vida dels ciutadans que hi resideixen.  
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FIGURA 75. Esquema del procés analític de la privació material. Catalunya, 2006 i 2011
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A continuació, s’ha realitzat un model de regressió 
logística multinomial per estimar l’efecte d’un se-
guit de variables explicatives sobre la probabilitat 
de pertànyer a cadascun dels grups anteriors per a 
cadascun dels anys analitzats. D’aquesta manera, és 
possible calcular la probabilitat relativa de pertànyer 
a algun dels grups de privació. 

Pel que fa al grup de “privats amb endarreriments” 
(constituït, l’any 2011, pel 8,1% de la població de 
Catalunya), es manifesta la confluència de dos ele-
ments que formen part de l’origen mateix de l’actual 
situació de crisi, però que alhora en són també con-
seqüència. Aquests són, d’una banda, la destrucció 
massiva de l’ocupació i, d’altra banda, un model re-
sidencial basat en la propietat i en la mercantilització 
dels habitatges. Així, s’observa com la probabilitat 
de pertànyer a aquest grup augmenta de manera 
considerable si l’accés a l’habitatge s’ha realitzat des 

del lloguer (8,7 vegades superior respecte a la propietat 
totalment pagada) o a través l’endeutament hipotecari 
de les famílies (el risc de les persones amb l’habitatge 
en propietat amb pagaments pendents és 4,3 vegades 
superior als que no han de fer front a préstecs hipote-
caris). L’augment continuat del preu de l’habitatge molt 
per sobre de la inflació (especialment quan es compara 
amb l’evolució dels sous i la renda familiar) durant un 
llarg període que parteix des de finals dels anys 90 (Ro-
dríguez, 2009; 2010), va dificultar l’accessibilitat a l’ha-
bitatge de la població que, al mateix temps, no es veia 
afavorida per una política social en aquesta matèria. El 
lloguer va quedar reservat en gran part als segments 
més desafavorits de la població que no podien accedir 
a l’habitatge en règim de propietat. Una pràctica alhora 
estigmatitzada en aquell context davant la cultura impe-
rant de la propietat com a element patrimonial, estable 
i perdurable en el temps (Leal, 2010; Colau i Alemany, 
2012).

FIGURA 76. Model de regressió multinomial per estimar el risc relatiu de pertànyer als diferents grups de privació material. 
Catalunya, 2006 i 2011 

Els resultats s’interpreten sobre la base de la classe o partició “no privats”.
Nivells de confiança: *** =99%, ** =95%, * =90%.
Font: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2006, i Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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Els resultats de la Figura 77 mostren la preponderàn-
cia de la propietat davant altres formes de règims de 
tinença, malgrat que l’any 2011 s’observa un canvi 
de tendència a favor del lloguer. Altrament, els més 
“afortunats” van poder accedir a un habitatge a cos-
ta de l’endeutament (4 de cada 10 dels habitatges 
en propietat romanien pendents de pagament l’any 
2011). La variable introduïda al model per quantificar 
l’efecte d’haver comprat o llogat l’habitatge en plena 
formació de la bombolla immobiliària en relació amb 
pertànyer al grup de privats amb endarreriments, 
assenyala un risc relatiu de privació 1,6 vegades su-
perior de la població que va accedir a l’habitatge a 
partir de l’any 2000 en relació amb els que ho varen 
fer abans del canvi de segle.

Tanmateix, la destrucció de llocs de treball i l’aug-
ment de les taxes d’atur, tant a nivell individual com 
a nivell de la llar,  tenen una clara relació amb la pro-
babilitat de formar part d’aquest grup. En el cas de 
les llars en què totes les persones que es declara-
ven actives perdessin el seu lloc de treball, el risc de 
no poder atendre el deute compromès l’any 2011, 
era 7,4 vegades superior al de les llars on l’atur no 
havia afectat cap de les persones que en formaven 
part. Quan l’atur a la llar no és total, sinó que es 
combinen situacions d’ocupació i atur, aquest risc 
disminueix, tot i que no és gens menyspreable (3,3 
vegades superior respecte a les llars amb tots els 
actius ocupats). En la mesura que la principal despe-
sa de les famílies és l’habitatge, quan disminueixen 
o desapareixen les rendes del treball, les dificultats 
per atendre els rebuts mensuals de la hipoteca o el 
lloguer s’aguditzen.  Per la seva banda, les perso-
nes que viuen en llars on tots els seus membres 

es declaren inactius tenen un risc associat 1,7 vegades 
superior al de les llars amb plena ocupació. En aquest 
sentit, si bé aquest col·lectiu presenta un cert risc de 
patir un tipus de privació material basat en els endar-
reriments dels pagaments de l’habitatge, aquest no és 
tan acusat com per a les categories anteriors. Les llars 
amb inactivitat total corresponen en la seva gran majoria 
a jubilats, coberts de manera continuada i sense gaires 
alteracions pel sistema de pensions i, en conseqüència, 
no subjectes als vaivens del mercat laboral. Tanmateix, 
els nivells de deute associats amb  l’habitatge són, en 
aquestes llars, molt baixos en la mesura en què es trac-
ta de propietats totalment pagades. No obstant això, no 
vol dir que la crisi no els hagi afectat en termes de pri-
vació material, com es veurà més endavant, sinó que 
la probabilitat de pertànyer a aquest grup és més lleu. 

Una altra qüestió interessant que també val la pena as-
senyalar és que s’observa una relació en la probabilitat 
de pertànyer al grup de “privats amb endarreriments” i 
el tipus de llar. Per a les llars amb nens dependents el 
risc de no poder fer front a pagaments bàsics és 1,4 ve-
gades superior respecte a les llars on no hi ha fills petits. 
Malgrat que tenir fills dependents és un factor de risc 
no tan elevat com la resta de variables esmentades, es 
constata la vulnerabilitat de les famílies joves i, sobre-
tot, dels menors que hi formen part, cosa que resulta 
un llast amb efectes devastadors per al progrés social 
i la igualtat d’oportunitats (Navarro i Clua-Losada, 2012; 
Marí-Klose i Marí-Klose, 2012). Pel que fa a la resta de 
variables que s’han inclòs al model, es constata que la 
més relacionada amb la probabilitat de patir endarreri-
ments és la que té una naturalesa més conjuntural, és a 
dir, la renda. Si s’analitza la influència dels nivells de ren-
da –mesurada de manera estàtica i sense comptabilitzar 

FIGURA 77. Règim de tinença de l’habitatge de la població de 16 i més anys. Catalunya, 2006 i 2011 

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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el patrimoni i els estalvis amb què es pugui comptar 
per fer front a dificultats econòmiques– es pot ob-
servar que es relacionen linealment amb el risc de 
patir una privació basada en els endarreriments dels 
pagaments de l’habitatge, “menys renda més risc”, 
excepte per al quart quintil que no difereix signifi-
cativament de la categoria de referència (en aquest 
cas, el cinquè quintil de renda). No obstant això, el 
diferencial de risc relatiu entre els diferents grups de 
renda no és tan acusat com el que s’observa en la 
població que pateix manca forçada de béns materi-
als però que no ha tingut endarreriments relacionats 
amb l’adquisició o manteniment de l’habitatge. 

Complementàriament, la classe social, amb un ca-
ràcter molt més estructural i perdurable al llarg del 
temps, incideix en la probabilitat de pertànyer a 
aquest grup malgrat que es produeix una certa “de-
mocratització del  risc”. Així, la classe treballadora 
redueix el seu risc relatiu envers les altres classes 
socials, bàsicament perquè les dificultats de fer 
front als pagaments han augmentat entre les clas-
ses més benestants. Així, el risc relatiu de la classe 
treballadora envers els directius i professionals, que 
era 6,6 vegades més elevat el 2006, va baixar a 4,3 
vegades l’any 2011. Per la seva banda, els petits 
empresaris i autònoms, les ocupacions intermèdies,  
el conjunt de persones aturades de llarga durada i 
les persones que no han treballat mai, que abans de 
la crisi no tenien un risc significativament diferent 
del que gaudien directius i professionals, tenen ara 
un risc dues vegades superior. 

Sintetitzant, l’esclat d’aquest grup en el panorama 
social de Catalunya està estretament lligat a la si-
tuació de crisi. El nivell de deute associat amb l’ad-
quisició i el manteniment de l’habitatge, i assumit 
amb un nivell d’ingressos provinents del mercat de 
treball, es converteix en inassolible quan algun, o 
tots en el cas més extrem, d’aquests ingressos falla. 
Deixant al marge el discurs popular “d’estirar més el 
braç que la màniga” i de la culpabilització que s’ha 
volgut fer del consum, sobretot envers les classes 
més baixes i menys formades, les conseqüències 
que es deriven de no poder fer front als deutes ad-
quirits són de caire judicial i poden acabar –i malaura-
dament acaben– en desnonaments. No s’ha oblidar, 
però, que l’habitatge s’ha d’entendre com una ne-
cessitat social de primer ordre que serveix de suport 
al procés d’integració de les persones i facilita dur a 
terme les necessitats quotidianes i bàsiques de la 
població (Fernández et al., 2003).

Els resultats del model de regressió multinomial 
per al grup de “privats sense endarreriments” (Fi-
gura 76) també revelen certa relació amb la des-
trucció de l’ocupació i la combinació de situacions 
d’atur a la llar (en cas que tots els actius esdevin-
guin aturats, el risc, l’any 2011, va augmentar 7,2 
vegades mentre que si es combinen situacions 
d’atur i ocupació el risc és 2,4 vegades superior). A 
diferència, però, del grup anterior, les persones que 
viuen en llars amb tots els seus membres inactius 
i que per tant no estan subjectes als vaivens del 
mercat laboral, també estan més exposades a patir 
privacions bàsiques (el risc és 4,4 vegades superior 
respecte a les llars amb tots els actius ocupats), 

així com també les llars formades per una sola persona  
(2,3 vegades superior el risc en relació amb les llars 
amb nens dependents). Com ja s’intuïa arran de l’anàli-
si del grup de “privats amb endarreriments”, l’accés a 
l’habitatge en règim de lloguer està relacionat amb un 
augment del risc, gairebé 6 vegades superior, respec-
te als que gaudeixen de l’habitatge en propietat sense 
pagaments pendents, mentre que per als que tenen 
hipoteca no es constaten diferències significatives. 
Tanmateix, en aquest grup no només són significati-
ves la classe social i la renda, sinó que les diferències 
encara s’accentuen més. Així, el risc d’una persona de 
classe treballadora de no tenir capacitat per cobrir les 
necessitats considerades bàsiques és gairebé més de 
8 vegades superior al d’una persona de la classe de 
directius i professionals, i per als aturats de llarga du-
rada o persones que no han treballat mai és 7 vegades 
superior. Per als petits empresaris i autònoms el risc 
és 4 vegades superior, mostrant les dificultats del col-
lectiu arran de la crisi (l’any 2006 les diferències amb 
els directius i professionals no eren significatives). Ate-
nent als nivells de renda, s’observa com augmenten 
les ràtios de risc respecte l’any 2006, especialment 
per als dos grups situats a la part més baixa (més de 
10 vegades superior) i com aquesta relació és lineal, 
“menys renda més risc”. En resum, els resultats del 
model apunten cap a un tipus de privació més estruc-
tural i existent ja en període de bonança econòmica, 
però no per això menys important. La comparació pre-
cisament entre el resultats dels dos anys mostra una 
clara accentuació dels riscos associats amb  cada una 
de les categories analitzades.

Pel que fa a l’altre tipus de privació material estretament 
vinculat amb la situació de crisi, això és, les persones 
que no pateixen privacions bàsiques, però que no es po-
den permetre cap despesa extra (“privats en la dimen-
sió secundària” que constitueixen el 27% de la pobla-
ció de Catalunya a l’any 2011), s’adverteix l’existència 
de relació amb la majoria de variables explicatives que 
s’han inclòs al model. No obstant això, el diferencial de 
risc entre les categories i respecte a la de referència no 
és tan pronunciat com l’observat per a la resta de grups. 
És a dir, sense esborrar l’existència de diferències so-
cials, que hi són, la probabilitat de pertànyer a aquest 
grup es dilueix entre tots els segments de la població 
de Catalunya. És a dir, que el risc de “viure al dia” es 
democratitza en temps de crisi.

Finalment, el grup caracteritzat per la privació a l’entorn 
residencial és el que menys s’ajusta al model dissenyat. 
No s’observa una relació clara i nítida amb la renda i 
menys encara amb la classe social, on només és sig-
nificativa la classe treballadora. D’altra banda, el risc de 
pertànyer a aquest grup disminueix si l’accés a l’habitat-
ge es va produir després de l’any 2000, és a dir, els que 
varen canviar d’habitatge o s’emanciparen més recent-
ment pateixen menys privació associada amb l’entorn 
residencial. Ara bé, si l’accés a l’habitatge es realitza via 
lloguer, el risc relatiu augmenta de l’ordre de 2,5 vega-
des. De fet, és a les ciutats més grans on el règim de 
lloguer adquireix més rellevància respecte a altres for-
mes de tinença, la qual cosa reforça la idea que es tracta 
d’un tipus de privació amb un fort component urbà (el 
36% dels habitatges de la ciutat de Barcelona són de llo-
guer, mentre que per a tota Catalunya el percentatge es 
redueix al  23%). Les situacions d’atur total o parcial a la 
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llar també constitueixen un altre factor a considerar 
en l’increment del risc relatiu de viure en entorns 
degradats, que és 4,3 i 2,2 vegades superior, res-
pectivament, en relació amb les llars que conserven 
tots els seus actius ocupats. La confluència a les 
grans ciutats de grups socials molt diferenciats que 
habitualment donen peu a pautes de segregació i 
de diferenciació residencial en funció dels nivells de 
renda o de l’origen geogràfic, podria ajudar a expli-
car aquests resultats. En aquest sentit, el concep-
te de “ciutat dual” (Sassen, 1991; Castells, 1999; 
Fanstein et al., 1994; Mollenkopf i Castells, 1992), 
que assenyala els processos de polarització social 
creixent que s’estan vivint a les grans metròpolis oc-
cidentals, entroncaria amb aquesta idea58.
  

3.4.3. L’estructura de la privació material a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

L’anàlisi desenvolupada a l’anterior apartat s’ha repro-
duït per a l’AMB, però tan sols per a l’any 2011, que 
és el que permeten les dades disponibles. Això és, una 
anàlisi de correspondències múltiples per estructurar la 
privació; una classificació dels individus atenent als ei-
xos resultants de l’anàlisi anterior i, finalment, un model 
de regressió logística multinomial que visualitza quins 
elements incideixen més en el fet de formar part d’un 
grup o d’un altre. A la Figura 78, es detallen les variables 
de privació així com les freqüències que s’han utilitzat 
per iniciar el procés analític.

58 En el context de les ciutats urbanes europees, alguns autors apunten cap a un model de “ciutat esquarterada” emfatitzant  la idea que la ciutat global no 
es trobaria fraccionada en dues parts sinó en més (Marcuse, 1989, 1993; Van Kempen i Özüekren, 1998; Van Der Wusten i Musterd, 1998; Marcuse i Van 
Kempen, 2002; Van Kempen i Murie, 2009). 

FIGURA 78. Variables de privació material incloses a l’anàlisi de correspondències múltiples. Total de població. AMB, 2011

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.



78 / Papers 56 / L’IMPACTE SOCIAL DE LA CRISI A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I A CATALUNYA

En relació amb els eixos de privació resultants, 
es manté la mateixa estructura que per a les anà-
lisis corresponents a Catalunya dels anys 2006 i 
2011, és a dir 3 eixos59. Un primer eix relatiu a la 
“capacitat per assumir despeses bàsiques”60, un 
segon que al·ludeix a la “gestió del consum”61 i, 
finalment, un tercer, que correspon a la “qualitat 
de l’entorn residencial”62. Respecte a les classes 
o particions, l’arbre d’agregació suggereix una 
bona classificació si retenim 4 grups per fer-ne 
l’anàlisi. Aquests 4 grups són equivalents als 
identificats per a Catalunya l’any 2006, és a dir, 
“privats amb endarreriments”, “privats sense 
endarreriments”, “privats a l’entorn residencial 
i a l’habitatge” i “no privats” (Figura 79). Amb 
aquests resultats, es podria intuir que la crisi no 
hauria afectat en termes de privació material els 
ciutadans residents a l’AMB? Malauradament, la 
resposta és negativa. 

En primer terme, la població sense cap tipus de pri-
vació representaria el 57,6% de la de l’AMB. Però 
sobretot, el canvi més substancial s’observa en el 
volum de persones classificades com a “privades 
sense endarreriments”, que representen gairebé 
1 de cada 4, percentatge que es dobla respecte a 
l’observat per a Catalunya en la seva totalitat, tant 
l’any 2006 com el 2011. En termes absoluts, el grup 
aglutina 787.000 persones amb aquest tipus de pri-
vació material. Així, a l’AMB no es detecta la forma-
ció d’un grup intermedi entre els “no privats” i els 
“privats sense endarreriments”, que serien aquells 
que per a Catalunya s’identifiquen com a “privats 
en la dimensió secundària” i el tret més caracterís-
tic dels quals és viure amb pressupostos familiars 
ajustats sense possibilitat d’assumir cap despesa 
extra. Precisament, les categories que presenten 
els valors-test més alts del grup de “privats sense 
endarreriments” de l’AMB són les que corresponen 

59 Tots tres expliquen el 99’1% de la variància considerant els valors propis transformats i corregits.

60 Aquest factor explica el 84% de la variància del total de variables analitzades.

61 Aquest factor explica el 9% de la variància del total de variables analitzades.

62 Aquest factor explica el 6% de la variància del total de variables analitzades.

FIGURA 79. Classificació  i característiques més definitòries de la població atenent a la privació material. AMB, 2011

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011.
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a la impossibilitat per assumir despeses extra i 
per afrontar la despesa d’una setmana de vacan-
ces a l’any. La diferència és que aquests tipus de 
privació material no tenen lloc aïlladament, sinó 
que se solapen amb d’altres privacions, com ara 
la incapacitat per tenir vehicle o ordinador (6 de 
cada 10 d’aquest grup no s’ho poden permetre), 
per menjar la quantitat de proteïnes que es con-
sideren necessàries (el 80% de les persones 
que no poden realitzar aquesta ingesta de pro-
teïnes pertanyen a aquest grup) o per mantenir 
l’habitatge a una temperatura adient. És a dir, 
no és que puguin desembocar en problemes de 
privació material, sinó que directament ja la pa-
teixen. Com ja succeïa en  les fotografies de Ca-

talunya per als anys 2006 i 2011, la diferència entre 
aquest grup i els “privats amb endarreriments” rau 
en què aquests últims no es poden fer càrrec del 
deute compromès, així com en la intensitat de la 
resta de privacions materials. El 90% de les perso-
nes que en formen part han tingut endarreriments 
en el pagament de les factures d’aigua, llum i/o gas 
i el 80% en el pagament de la hipoteca o el lloguer. 
En termes absoluts, el grup el formen aproximada-
ment 233.000 persones. Pel que fa a la privació re-
lacionada amb la degradació de l’entorn residencial, 
no s’observen diferències significatives ni en pro-
porció ni en composició respecte a la Catalunya de 
l’any 2011.

FIGURA 80. Esquema del procés analític de la privació material. AMB, 2011

Capacitat per fer front a despeses imprevistes
Capacitat per anar de vacances almenys una setmana a l’any
Capacitat per fer un àpat de carn, pollastre o peix (o equivalent) almenys cada dos dies
Endarreriments en el pagament de compres ajornades o altres préstecs en els darrers 12 mesos
Endarreriment en el pagament de les factures o rebuts de serveis en els darrers 12 mesos
Rentadora
Televisor
Telèfon fix o mòbil
Ordinador
Automòbil
Manteniment de l’habitatge a una temperatura adient
Problemes de l’habitatge: goteres, humitats en parets, terres, sostres, ...
Dutxa o banyera
Vàter dins de casa
Problemes de l’habitatge: manca de llum natural
Problemes ambientals a l’entorn residencial
Problemes acústics a l’entorn residencial
Problemes de seguretat ciutadana a l’entorn residencial

Variables de privació material
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Del model de regressió multinomial destaquen 
les odd ratios de risc de privació material amb 
endarreriments en el pagament dels deutes ad-
quirits associades amb el fet de tenir hipoteca, 
que se situa per sobre dels que viuen a l’habi-
tatge en règim de lloguer (5,6 vegades superior 
per als propietaris amb pagaments pendents i 3,9 
vegades superior per als que viuen de lloguer), 
així com l’atur de tots els membres de la llar. Tan-

mateix, com succeïa a les anàlisis de l’any 2011 per 
al conjunt de Catalunya, la classe social i la renda 
adquireixen molta més importància com a elements 
desencadenants de la privació més estructural i 
no relacionada amb els endarreriments dels paga-
ments. Tal com ja s’ha dit, el fet més remarcable és 
que afecta gairebé una de cada quatre persones dels 
municipis que integren la conurbació barcelonina.  

FIGURA 81. Model de regressió multinomial per estimar el risc relatiu de pertànyer als diferents grups de privació material. 
AMB, 2011

Els resultats s’interpreten sobre la base de la classe o partició “NO PRIVATS”.
Nivells de confiança: *** =99%, ** =95%, * =90%.
Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011.
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4. Conclusions

En el breu període de cinc anys –transcorreguts des 
que es va fer l’edició anterior de l’Enquesta de condi-
cions de vida i hàbits de la població, l’any 2006–, les 
societats metropolitana i catalana han fet, de nou, 
un gran pas en la transició d’una societat industrial a 
una de postindustrial. La crisi iniciada el 2008 hi ha 
tingut molt a veure en la intensitat d’aquest movi-
ment, esperonant tendències que ja eren presents 
en els anys de bonança econòmica. Aquesta transi-
ció és observable en dimensions molt rellevants de 
l’estructura social catalana com s’ha anat veient al 
llarg d’aquest estudi. 

En primer lloc, cal destacar els avenços significatius 
que s’han donat en el procés de terciarització del 
model productiu en aquests darrers anys, en què 
l’AMB, arrossegada sobretot per les dinàmiques 
contagioses de la ciutat de Barcelona, se situa un 
pas per davant de la resta de Catalunya. L’estruc-
tura ocupacional ha mudat, destruint més ocupació 
industrial i creant llocs de treball en el sector serveis. 
Si l’any 2006 ocupacions típicament industrials com 
les dels encarregats, supervisors, tècnics i treba-
lladors semiqualificats de la manufactura represen-
taven el 23% de l’ocupació, el 2011 constitueixen 
només un 16% a Catalunya, i a l’AMB la proporció 
és encara menor, a penes superen el 10% dels ocu-
pats. Aquesta transformació de l’estructura ocupa-
cional ha tingut més a veure amb la destrucció de 
l’ocupació que amb la creació de nova. Nova ocupa-
ció n’hi ha hagut, però poca i generada, sobretot, en 
feines semiqualificades del sector serveis, les quals 
han donat ocupació als homes en una bona propor-
ció, malgrat que, fins ara, era un nínxol del mercat 
de treball dominat clarament per les dones. Al con-
junt de Catalunya també s’ha creat tímidament ocu-
pació de directius i professionals, lligada també al 
sector serveis, i a Barcelona ciutat han crescut lleu-
gerament els treballadors autònoms i els petits em-
presaris, una tendència que reflecteix segurament 
l’intent de treballadors acomiadats amb prous re-
cursos per establir-se per compte propi. Tot plegat, 
però, suma un augment net d’ocupació a Catalunya 
d’unes 130.000 persones, mentre que la destrucció 
d’ocupació neta ha estat de gairebé 500.000 llocs 
de treball. Cal recordar també que d’aquesta espiral 
de destrucció d’ocupació que està accelerant el pro-
cés de terciarització de l’economia metropolitana i 
catalana, se’n desprenen també efectes col·laterals, 
ja que, si bé, ha castigat amb més intensitat els tre-
balladors industrials i els de la construcció, tampoc 
no ha deixat indemnes grups ocupacionals tradicio-
nalment més segurs.

Un altre canvi notable en aquest trànsit cap a la so-
cietat postindustrial és el relacionat amb les llars. 
Durant els darrers anys, l’augment del divorci i de 
noves formes de convivència, el creixement de l’ac-
tivitat laboral femenina i la destrucció d’ocupació 
masculina han fet que, per primer cop, s’hagi ate-
nuat l’hegemonia que tenien en la societat catalana 
les llars formades per una parella amb l’home com 
a sustentador principal. Els resultats analitzats pale-
sen un increment sense precedents de les llars on 
la sustentadora principal és la dona, de manera que 

s’han reduït molt les distàncies amb les llars sustenta-
des principalment per homes (26,9% i 39,8%, respecti-
vament, quan el 2006 les proporcions eren del 15,9% i 
el 54,9%). Això, en un context en el qual hi ha un reequi-
libri en la segregació ocupacional per sexe. Les dones 
guanyen posicions relatives en ocupacions masculinit-
zades (directius, professionals i autònoms) i les perden 
en les feminitzades (treballadores semiqualificades de 
serveis), a la par que el diferencial de salaris entre ho-
mes i dones es redueix.

Ara bé, a banda d’aquests processos de transformació 
estructural que s’han accelerat amb els efectes de la 
crisi, de quina altra manera ha afectat la recessió econò-
mica  l’estructura social metropolitana i catalana? Què 
més ha passat en termes de desigualtat social? Qui està 
patint amb més intensitat el context d’adversitat econò-
mica? A la introducció d’aquest treball s’avançava que 
no hi ha una predicció segura sobre els efectes que pot 
desencadenar una crisi, atès que hi ha múltiples varia-
bles en joc, i els efectes han de ser heterogenis segons 
la idiosincràsia de cada nació. Quines són, doncs, les 
principals conclusions que podem extreure d’aquest 
treball? 

Augment desbocat de l’atur i dèficits en la protecció 
social de la desocupació

• Com a conseqüència del gran procés de destrucció 
d’ocupació, la relació entre la població ocupada i la 
població aturada o inactiva (econòmicament depen-
dents) s’ha capgirat completament entre el 2006 i el 
2011, de manera que el volum de població aturada 
i inactiva ha superat el de població ocupada, tant a 
l’AMB com a la província de Barcelona i a Catalunya. 

• La destrucció d’ocupació ha afectat totes les clas-
ses socials donant peu a una reducció dels diferen-
cials interclassistes del risc d’atur, però continuen 
sent, i encara amb més intensitat, els treballadors 
sense estudis universitaris i els que tenen contrac-
tes precaris qui pateix més risc d’atur.

• L’evolució entre el 2006 i el 2011 està marcada per 
l’augment de les llars on algun dels seus membres 
actius està aturat i on tots els membres actius estan 
aturats, tant a l’AMB com al conjunt de Catalunya. 
Aquest augment de llars amb membres aturats té 
efectes devastadors en el risc de pobresa i en la 
seva cronificació, atès que l’atur afecta sobretot ho-
mes menors de 50 anys que, majoritàriament eren 
sustentadors principals de les llars, i que es troben 
en un moment del seu curs vital en què han de criar 
als fills menors dependents. 

• El temps que ha transcorregut des que el 2008 va 
començar a aflorar la crisi econòmica i financera, jun-
tament amb la dificultat per trobar feina està provo-
cant que molts aturats hagin superat l’any de cerca 
de feina sense èxit. Els resultats analitzats confir-
men l’increment notable de l’atur de llarga durada, 
tant a la demarcació de Barcelona com a Catalunya. 
A l’AMB, la població aturada que fa 12 mesos o més 
que busca feina s’ha doblat entre els anys 2006 i 
2011, passant del 33,7% al 60%. Aquesta situació 
d’atur de llarga durada es troba força estesa entre 
els diversos perfils socials. Pràcticament, la meitat 
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de la població aturada es troba en aquesta situ-
ació, independentment de si es tracta de dones 
o d’homes, població jove o adulta, o gent amb 
més o menys qualificació formativa, si bé ha de 
ser motiu de reflexió que els treballadors aturats 
de més de 50 anys estiguin entre els que més 
dificultats tenen per tornar a estar ocupats, amb 
les conseqüències negatives que aquesta per-
llongació ha de tenir sobre els seus drets a una 
pensió de jubilació.

• Una altra conseqüència negativa de la perllon-
gació de l’atur és l’esgotament del dret a rebre 
les prestacions de la Seguretat Social, que està 
deixant una quantitat creixent d’individus i de llars 
sense cap mena d’ingrés. De moment, aquesta 
desprotecció està afectant més els treballadors 
menys qualificats, potser perquè treballaven en 
condicions de protecció social precàries, o per-
què van ser els primers de ser acomiadats i ja 
han esgotat el seu dret a prestació. Amb tot, si 
la depressió del mercat laboral es manté, aviat 
aquesta desprotecció serà més generalitzada.

• Amb l’arribada de la crisi s’ha produït també 
una modificació de les expectatives i les exigèn-
cies laborals de la població aturada. En termes 
generals, aquesta transformació denota una ma-
jor tolerància envers l’acceptació de feines de 
qualsevol tipus, molt especialment entre alguns 
col·lectius com ara la població amb la parella a 
l’atur, la població menys qualificada i la població 
estrangera, que semblen els més necessitats en 
l’actual context de crisi, a causa de l’asfixia eco-
nòmica que pateixen. 

Major polarització social intra classe

• La crisi ha exacerbat un procés de polarització 
en la distribució de la renda que ja s’estava pro-
duint des del tombant de segle i que ha estat 
comú a bona part dels països més desenvolu-
pats (Dallinger, 2013, OECD, 2008). La proporció 
de població amb una renda disponible al voltant 
de la mediana de la distribució ha caigut de gai-
rebé el 70% l’any 2006 a poc més del 61% el 
2011.

• Aquesta polarització ha estat el resultat d’un 
augment de la desigualtat entre classes socials, 
però més fort encara ha estat l’efecte d’una dis-
persió molt gran en les condicions de vida de 
llars que pertanyen a una mateixa classe soci-
al. La polarització ha perjudicat especialment les 
classes mitjanes, ja que han estat els adminis-
tratius qualificats, els professionals i directius de 
rang mitjà, junt amb els treballadors autònoms i 
els petits empresaris qui amb més intensitat ha 
abandonat els estrats superiors de renda on se 
situaven el 2006 per caure, molts d’ells, en situ-
acions de pobresa.

• Un cop la crisi es manifesta, l’augment de les 
desigualtats intra classe es generalitza a tots els 
grups ocupacionals, llevat dels grups més ex-
trems: els directius i professionals d’alt rang i els 
treballadors ocupats en feines de rutina.

Major homogeneïtzació de riscos entre classes so-
cials

• Entre les raons d’aquesta major dispersió de renda 
dins les classes socials hem d’esmentar la destruc-
ció d’ocupació generalitzada. El risc de perdre la fei-
na continua essent més elevat per a les classes tre-
balladores, que en termes generals han duplicat el 
seu risc de desocupació, però el diferencial de clas-
se ha caigut, atès  l’increment notable del risc entre 
els treballadors qualificats, els encarregats i els ad-
ministratius qualificats. En aquest sentit, hi ha hagut 
una certa “democratització”  del risc d’atur que ha 
fet més homogènies les classes socials intermèdies 
en relació amb els empleats no qualificats de rutina 
i els directius i professionals de rang elevat, amb es-
tudis superiors i contractes estables.

• La caiguda dels salaris reals, mesurada com sa-
lari/hora treballada a preus del 2011,  ha estat més 
intensa entre els homes, especialment si són pro-
fessionals o ocupen càrrecs directius (-14%) i si 
són administratius qualificats o encarregats (-4%), 
mentre que la classe treballadora en conjunt ha vist 
reduir el seu salari un 2%.  Com en el cas del risc 
d’atur, el risc de perdre poder adquisitiu, malgrat 
que es conservi la feina, és ara més homogeni entre 
classes socials, ja que el menor risc relatiu d’atur 
de les classes més benestants és compensat amb 
majors pèrdues de salaris. Podem assegurar, doncs, 
que s’observa una reducció de la desigualtat salarial 
entre classes i intra classes que és contrària a les 
tendències identificades abans de la crisi a la majo-
ria de països més desenvolupats (Gotschalk i Sme-
eding, 1997, Friedman i Wolff, 1982; Sassen, 1991 
i OECD, 2008). Precisament a Espanya, ja hi havia 
indicis clars d’una tendència cap a una menor desi-
gualtat salarial quan es prenia com a referència el ni-
vell d’estudis dels treballadors (Lacuesta i Izquierdo, 
2012). Aquesta tendència cap a la compactació sala-
rial és comuna a homes i dones de totes les classes 
socials, excepte dins de la classe treballadora que 
manté una elevada dispersió salarial. 

• A Catalunya, atesa la minsa protecció pública a la 
infància, la font principal de protecció social a les 
llars en edat laboral té la base en les prestacions per 
atur (Sarasa i Luppi, 2012); però en les circumstàn-
cies actuals, aquestes prestacions han perdut caràc-
ter redistributiu. La crisi ha augmentat la proporció 
d’aturats entres les classes mitjanes, que ara són 
més perceptores d’aquestes prestacions, mentre 
que entre les classes treballadores poc qualificades 
el fet que romanguin més temps sense trobar ocu-
pació ha fet que s’esgoti el seu dret a les prestaci-
ons, la qual cosa se suma a una major freqüència 
de trobar contractes precaris que limiten el dret a la 
prestació.

 
Augment de la pobresa absoluta i extrema

• Pel que fa al risc de pobresa, mesurat mitjançant la 
renda disponible de les llars, hom observa que la va-
riació en la taxa de risc a la pobresa depèn molt del 
llindar triat. La  pobresa moderada (definida a partir 
del llindar del 60% de la renda mediana) ha cres-
cut només lleugerament amb la crisi, malgrat que 
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des d’abans de la crisi ja hi havia una tendència 
creixent a l’augment de la proporció de treballa-
dors ocupats en situació de vulnerabilitat. Però si 
prenem els llindars de pobresa severa i extrema 
(fixats en el 40% i 30% de la mediana de la dis-
tribució de la renda), s’observa que augmenta de 
manera preocupant.

• Aquest augment contingut de la pobresa mo-
derada, malgrat la situació catastròfica en què 
viuen tantes famílies com a resultat de la crisi, 
només és explicable pel caràcter relatiu de la 
mesura, ja que la renda mitjana de les llars ca-
talanes ha disminuït de forma generalitzada, i on 
s’han produït les reduccions més importants és 
en els trams inferiors de renda, que ja figuraven 
per sota del llindar de risc de pobresa abans de 
la crisi.

• Si s’adopta el criteri de pobresa absoluta, pre-
nent com a llindar fix de risc de pobresa el que 
hi havia de pobresa relativa l’any 2006, es pot dir 
que a partir del 2008 aquest tipus de pobresa ha 
crescut el doble que la pobresa relativa. El 2011 
hi hauria gairebé dos milions de catalans que 
viurien amb una renda disponible inferior al llin-
dar de risc de pobresa fixat el 2006, mentre que 
aquell any aquesta situació afectava poc més 
d’1,3 milions de persones. Però, com era d’es-
perar, el creixement ha estat més intens en el 
risc de pobresa absoluta extrema, que ha passat 
d’afectar  poc més de 241.000 catalans el 2006 
a afectar més de 623.000 persones l’any 2011. 

• El creixement del risc de pobresa extrema 
ha estat generalitzat en totes les classes soci-
als però, especialment, entre els estrats socials 
que tradicionalment presentaven un baix risc de 
pobresa, com ara els administratius qualificats, 
els professionals i directius de rang mitjà i els 
encarregats. Aquest desplaçament del risc de 
pobresa cap a estrats més benestants ha alterat 
significativament la composició de la pobresa ex-
trema a Catalunya que, ara, mostra un major pes 
de les ocupacions que comunament havien estat 
anomenades al segle XX com a “noves classes 
mitjanes”. Professionals assalariats i directius 
de tot rang, considerats conjuntament amb els 
administratius qualificats, no arribaven al 10% 
dels individus en risc de pobresa extrema l’any 
2006. Tenint com a referent el llindar de pobre-
sa d’aquell moment, avui representen el 16,5%, 
mentre que tota mena de treballadors de baixa 
qualificació han reduït el seu risc de pobresa ex-
trema, passant del 38% al 24%. Malgrat això, 
el major risc de pobresa extrema el continuen 
experimentant els autònoms i petits empresaris, 
els treballadors semiqualificats de serveis i els 
aturats de llarga durada. 

Generalització de les dificultats econòmiques i 
emergència de nous perfils de privació material

• L’observació de la privació relativa en el con-
sum de béns bàsics fa matisar l’abast que té la 
pobresa quan es mesura només amb la renda 
disponible. Els autònoms i petits empresaris, 

que són el grup amb major risc de pobresa mone-
tària, no són el grup més precari en termes de con-
sum; el grup amb més dificultats per consumir béns 
bàsics és el format pels treballadors assalariats semi 
i poc qualificats, indicant que aquest grup pateix una 
pobresa més consistent i estructural, mentre que 
els autònoms i petits empresaris podrien ser objecte 
d’una conjunció de caiguda conjuntural d’ingressos, 
persistència de patrimoni per fer front a la pèrdua de 
ingressos i, potser, una major tendència a infradecla-
rar els seus ingressos.  

• Com a resultat de la crisi, la proporció de catalans 
que no poden fer front a una despesa imprevista, 
ni poden pagar una setmana de vacances fora de 
casa seva, ha crescut de gairebé el 30% l’any 2006 
al 40%. Alhora, s’ha triplicat la proporció de perso-
nes que pateixen privació material i privació mate-
rial severa. La privació material afecta el 22,6% de 
la població de l’AMB (755,9 milers de persones) i 
el 9,2%, si es considera la privació material severa 
(302,9 milers de persones). La privació en el consum 
de béns bàsics ofereix, però, perfils heterogenis, al-
guns dels quals són explicables només com a con-
seqüència de la crisi.

• Hi ha una privació que podríem anomenar estruc-
tural en tant que ja era present en el període de crei-
xement econòmic i que es manté constant malgrat 
la crisi. Afecta un 13% de la població de Catalunya i 
un 24% de la població de l’AMB. Es tracta d’una pri-
vació en el consum de béns bàsics que no comporta 
endarreriments en el pagament de rebuts,  a causa 
del fet que la situació de privació crònica desincenti-
va l’assumpció de deutes.

• La població privada en el consum de béns bàsics 
però que a més pateixen endarreriments en el paga-
ment de rebuts i crèdits s’ha multiplicat per tres en 
el període analitzat. Hi conflueixen en aquest grup 
dues causes: els elevats nivells d’atur a les llars i 
l’elevada proporció del pressupost familiar dedicat 
a pagar l’habitatge. A Catalunya aquest grup de pri-
vats amb endarreriments representa el 8,1% de la 
població (aproximadament 617 milers de persones) i 
a l’AMB, el 7,2% (233 milers de persones). Entre els 
factors de risc associats amb el creixement d’aques-
ta privació hi figura haver accedit a l’habitatge en el 
període 2001-2007, coincidint amb la bombolla im-
mobiliària. 

• Arran de la crisi apareix un nou perfil de persones 
privades materialment prou rellevant en termes nu-
mèrics (aproximadament 2 milions de catalans), les 
quals manifesten dificultats d’estalvi, que no tenen 
capacitat per fer front a despeses imprevistes, ni per 
anar de vacances. Es constata així, l’augment de la 
vulnerabilitat econòmica per a gran part de la pobla-
ció, que viu al dia amb la seva renda. 

• Hi ha però una mena de privació que ha reduït el 
seu abast. Les persones que no pateixen privacions 
significatives en el consum de béns bàsics, però 
que manifesten una elevada insatisfacció amb l’en-
torn residencial del seu habitatge han reduït la seva 
importància relativa en relació amb l’any 2006, pro-
bablement com a conseqüència de la gran transfor-
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mació urbanística i dels processos de mobilitat 
residencial que s’han produït durant el boom de 
la construcció dels darrers anys. 

• La renda i la classe social perden pes explica-
tiu respecte els perfils de privació emergents 
en el context de crisi (democratització del risc). 
Si abans de la crisi eren la classe  treballadora 
i els aturats de llarga durada o inactius els que 
assumien principalment el risc de privació rela-
tiva, ara aquest risc es distribueix també entre 
les ocupacions intermèdies i els petits empre-
saris i autònoms.  

Tot plegat dóna peu a plantejar les preguntes se-
güents sobre cap on poden evolucionar les societats 
metropolitana i catalana:

El canvis en les bases econòmiques orienten
l’acció política?

• La possibilitat de formar coalicions estratègi-
ques entre classes socials és un debat clàssic de 
la sociologia política que va esperonar abundant 
recerca empírica des dels anys 70 del segle XX 
de la mà d’investigadors com John Golthorpe i 
Eric Olin Wright, al voltant de les tesis de Braver-
man sobre la proletarització de les classes mitja-
nes. Les dades oferides mostren que, tant el risc 
de perdre la feina, com els de pobresa i privació 
material afecten, ara més, totes les classes soci-
als, i, entre els que mantenen les seves ocupa-
cions, les reduccions salarials són més intenses 
per als estrats més benestants. Aquests canvis 
podrien haver creat un escenari pitjor per a tot-
hom, si bé més homogeni en les condicions de 
vida, però no és el cas, i l’explicació, com ja s’ha 
comentat, es troba en l’augment de la desigual-
tat intra classes.  Però, tot i això, el procés de 
“democratització” relativa dels riscos pot donar 
lloc a condicions favorables per facilitar coalici-
ons d’interessos polítics que entrin en conflicte 
obert amb els de les classes socials hegemòni-
ques que dominen les societats europees i la ca-
talana en particular. 

Ha reforçat la crisi el paper de les dones com a 
sustentadores econòmiques de les llars?

• El nombre de llars amb tots els actius ocupats 
ha disminuït força, i la proporció de parelles en 
què ella està ocupada i ell a l’atur s’ha incremen-
tat notablement. L’estructura de les llars acos-
tuma a ser un mecanisme moderador de l’im-
pacte dels mercats en la renda disponible dels 
individus; en el cas d’aquesta crisi, a Catalunya, 
la pèrdua d’ingressos per part dels homes ha 
incrementat molt el risc de pobresa de les llars 
habitades per un home sol, i, en el cas de llars 
amb homes que estan convivint amb una dona 
que ha passat a ser la sustentadora principal, 
tampoc no s’ha reduït significativament el risc 
de pobresa. En tot cas, de mantenir-se aquesta 
situació, en què la dona tendeix a assumir un 
paper econòmic més rellevant al si de les llars, 
la societat es veurà abocada a afrontar un repte 
cultural i social d’una gran rellevància, relacio-

nat amb el canvi de rols entre homes i dones a les 
llars. En aquest procés, caldrà estar amatents a la 
necessitat de polítiques preventives contra el risc 
que els possibles conflictes de rol derivin en ac-
tes de violència masclista. En tant que una causa 
d’aquesta violència deriva de les frustracions mal 
assumides per alguns homes quan deixen de ser 
els sustentadors principals de les llars (Weissman, 
2009; Krishnan et al., 2010), no es pot descartar 
que la nova situació faci augmentar aquesta mena 
de delictes, especialment en les llars i barris amb 
majors dificultats econòmiques.

Finalment, si el panorama descrit en aquest informe és, 
en molts aspectes, desolador,  encara ho ha de ser més 
en el moment de fer-ho públic. Les dades descrites fan 
referència a la situació laboral dels residents a Catalu-
nya la segona meitat de l’any 2011, i a les rendes que 
obtenien del seu treball i capital l’any 2010. De llavors 
ençà, la situació econòmica no ha fet més que empitjo-
rar arran de l’aplicació de la reforma laboral (Llei 3/2012) 
aprovada en el marc del Pla d’estabilitat, que malgrat 
que ha millorat la flexibilitat interna de les empreses, 
no ha impedit un augment dels acomiadaments, amb 
menors indemnitzacions, i ha provocat una reducció de 
salaris que ha augmentat l’excedent brut d’explotació 
de les empreses, contribuint així a una major distància 
social entre els assalariats i el capital.
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