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1 Presentació i objectius 
 

1.1 Vulnerabilitat, exclusió i pobresa 
 
Les societats avançades es caracteritzen per una estructura canviant que afecta al 

desenvolupament psicosocial de les persones. Els canvis en l'estructura social són a 

més, molt ràpids i alteren de manera substancial els models socioeconòmics 

socioculturals. Els vincles amb l'àmbit laboral i productiu, els rols de gènere, el rol de la 

formació i l'educació, l'organització dels temps i dels espais públics i privats, entre 

d'altres, han canviat però també són àmbits en procés de canvi continu. Com és 

conegut a més, la societat catalana ha viscut un procés de transformació brusc 

arrel de la crisi econòmica iniciada el 2008. Així, la quotidianitat de la ciutadania és 

mòbil i canviant, de manera que cal abordar-la amb procediments i metodologies 

adients i flexibles, i de manera periòdica, per tal de radiografiar la realitat social i 

dissenyar i adaptar els instruments d'intervenció per fer-los eficients i eficaços. 

En aquest context canviant prenen especial protagonisme els processos d'exclusió 

social i l'atenció als factors de risc de vulnerabilitat. 

El concepte d'exclusió social supera el caràcter economicista dels conceptes de 

pobresa i privació, acceptant que la renda o la capacitat de consum no són els únics 

factors que intervenen en les desigualtats socials. Aquesta concepte ha viscut un 

procés que van des de la idea de desocupació i inestabilitat dels vincles socials i les 

polítiques de reinserció franceses dels anys 70, fins la generalització d'aquesta noció 

als 80 i la seva inclusió en l'agenda política (Consells Europeus de Lisboa i Niça de 

l’any 2000 i del Consell Europeu de Laeken). Així, es deriven un conjunt de 18 

indicadors comuns per a la inclusió social, per comparar els Estats membres entre 

els que es troben que fa a diferents dimensions de la inclusió social (econòmica, 

treball, salut i educació). Així, el consens europeu assumeix l’exclusió com 

multidimensional i implica dificultats o barreres en diferents esferes (política, 

econòmica, social o cultural, entre d'altres). 

Al seu torn, el desenvolupament conceptual i metodològic abunda en la recerca sobre 

factors individuals o col·lectius en relació al les diferents formes de desavantatge: el 

gènere, l’ètnia i l’edat, etc. 
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1.2 Objectius 
 

En aquest context, l’Ajuntament de Figueres va iniciar el 2016 el projecte 

Radiografia de la Pobresa, amb els objectius generals de: 

1. Actualització dels indicadors del mapa de vulnerabilitat: 

Aquesta actualització, coordinada amb la resta de plans previstos, amplia el 

conjunt d’informació disponible i és un exercici fonamental per tal de 

dissenyar un model d'observatori que generi estabilitat en la informació per a 

l'Ajuntament.  

El resultat d’aquesta actualització es presenta en el document: Mapa de 

vulnerabilitat.  

 

2. Mesurar la pobresa econòmica i calcular la taxa AROPE.  

L’objectiu ha dissenyar la metodologia adequada per a mesurar la 

pobresa, estimant els indicadors i índexs de la manera més similar als 

procediments harmonitzats amb la UE i les enquestes de condicions de 

vida de Catalunya i Espanya.  

Aquesta metodologia permet fer una estimació de la taxa AROPE, un 

indicador que forma part de l'estratègia de l'EUROPA 2020 de la Unió 

Europea. 

 

Els resultats es faciliten en el present document. Específicament, es 

faciliten els resultats globals i les estimacions dels principals 

indicadors. 
 

 

A partir de les dues operacions l’Ajuntament de Figueres disposarà una 

Radiografia de la Pobresa i la Vulnerabilitat prou completa, fonts fonamentals 

per a un futur Observatori.  
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2 Metodologia  
 

2.1 Concepte i mesura de la vulnerabilitat, l’exclusió i la 
pobresa 

 
Els càlculs i metodologies disponibles per mesurar l’exclusió social parteixen de 

manera molt important de l'execució d'Enquestes de Condicions de Vida que els 

organismes estadístics oficials dissenyen, consensuen i executen per tal de 

disposar de dades comparables i actualitzades. És el cas de l'INE i l'Idescat1. A 

Catalunya a més es disposava des de la dècada dels 80 de l’Enquesta de Condicions 

de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya, que inicialment abordava la realitat de 

l'Àrea Metropolitana de Barcelona i es va ampliar a Catalunya en 20062. Aquestes 

operacions permeten calcular per Catalunya i per a alguns territoris com Barcelona o 

l'Àrea Metropolitana els indicadors de pobresa i exclusió clau a nivell espanyol i 

europeu: 

 Renda disponible de la llar: que mesura els ingressos nets rebuts per tots els 

membres de la llar. Es tenen en compte els ingressos per treball per compte 

d’altri, els guanys del treball per compte propi, les prestacions socials, les rendes 

del capital i de la propietat, els ingressos de plans de pensions privats, les 

transferències rebudes i pagades entre llars, els ingressos rebuts pels menors, i el 

resultat de la declaració de l’IRPF. L’únic component no monetari que s’hi inclou 

és el cotxe d’empresa. També es calcula per unitat de consum i per persona.  

 Nombre de persones en risc de pobresa: a partir de la mesura anterior es 

poden determinar quantes persones tenen uns ingressos inferiors a un 

determinat llindar. Es tracta de l'indicador de pobresa més freqüent. Per a un 

territori, s’estableix el llindar del risc de pobresa, que és igual al 60% de la 

mediana dels ingressos del total d’unitats de consum. Així, es considera que les 

persones que viuen en unitats de consum amb uns ingressos menors als 

d’aquest llindar es troben en risc de pobresa. 

                                                
1 Més informació sobre la metodologia d'aquestes operacions oficials a: 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807& 
menu=ultiDatos&idp=1254735976608 
http://www.idescat.cat/pub/?id=ecv 
Accessos validats a 20/10/2016  

2 Accediu a: http://www.idescat.cat/pub/?id=ecvhp  
http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/  
Accessos validats a 20/10/2016 
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Es tracta d’una mesura de pobresa relativa3, és a dir, que té en compte els 

ingressos de la població en el seu conjunt. Es calcula abans i després de les 

transferències socials; en aquest darrer cas, l’indicador està homologat a nivell de 

la Unió Europea4 

Altres indicadors que es deriven d'aquests procediments d'enquesta són:  

 Nombre de persones que no tenen ingressos (16 anys i més)  

 Nombre de persones que tenen com a ingrés principal les transferències 

socials (16-64) 

 Capacitat de la llar per arribar a final de mes: valoració subjectiva.  

 Privació material: capacitat d’accés a determinats béns o productes considerats 

de primera necessitat Aquesta taxa fa referència al percentatge de població que 

no pot accedir a almenys 4 dels 9 ítems que conformen la privació material (pagar 

sense endarreriments rebuts de l’habitatge o de compres ajornades, capacitat per 

anar de vacances almenys una setmana a l’any, capacitat per realitzar un àpat de 

carn, pollastre o peix (o l’equivalent vegetarià) almenys cada dos dies, capacitat 

per afrontar despeses imprevistes (la quantitat fixada correspon amb el llindar de 

pobresa mensual de l’any anterior), poder permetre’s un telèfon (incloent telèfon 

mòbil), poder permetre’s una TV en color, poder permetre’s una rentadora, poder 

permetre’s un cotxe, poder mantenir l’habitatge a una temperatura adient).  

 Intensitat del treball: es mesura en termes de llar (no d’individu) i es calcula 

dividint la suma total de mesos treballats pels membres en edat activa de la llar 

per la suma total dels mesos en què aquests membres de la llar podien treballar 

durant l’any anterior. Es considera que és molt baixa si els membres de llar 

treballen un 20% o menys dels mesos que podrien haver treballat.  

  

                                                
3 Es distingeix entre pobresa absoluta: quan no es poden satisfer els mínims vitals de subsistència, i 

pobresa relativa: no s’accedeix a un nivell de vida mínimament adequat en el marc territorial de 
referència (persones que se situen per sota del llindar del 60% de la mediana dels ingressos disponibles 
ajustada segons la mida de la família). Cal mencionar el concepte i mesura de pobresa severa: viure en 
llars on els ingressos són inferiors al 30% de la mediana de la població. En general però, no són dades 
que els organismes oficials facilitin, probablement per les limitacions de validesa i fiabilitat mostral de les 
enquestes.  

4 Població en risc de pobresa després de transferències socials. Indicadors de la Unió Europea, Idescat. 
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=8512 
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Tanmateix, s'ha dissenyat i és un indicador d'ús consensuat: la taxa de risc de 

pobresa o exclusió social AROPE (At Risk of Poverty and Social Exclusion). 

Aquesta taxa sintetitza dades anteriors en tant que pondera la proporció de població 

que es troba o en situació de risc de pobresa, o en situació de privació material severa, 

o bé que habita en llars amb intensitat de treball molt baixa (o que es troba en més 

d’una d’aquestes circumstàncies a la vegada)5 . Es tracta doncs d'un índex complex 

que requereix la mesura de molts i diversos aspectes econòmics de les llars i les 

persones, amb metodologia d'enquesta.  

 

Com s'ha comentat per a Catalunya existeixen diverses operacions que donen compte 

d'aquestes dades. Al seu torn l’IDESCAT està desenvolupant metodologies per a la 

mesura d'alguns fenòmens a partir de registres. A curt termini però, si es vol produir 

aquesta informació, es requereix la realització d'enquestes. A nivell local aquestes 

operacions no disposen de dades representatives, excepte per municipis concrets 

com Barcelona ciutat. Cal tenir present també que els resultats de les enquestes amb 

mostra suficient i qualitat de disseny adequat, permeten analitzar els encreuaments 

variables lligades a la pobresa i altres variables com el nivell formatiu, la relació amb 

l’activitat, el temps a l’atur o d’altres, el que permet més precisió a l'hora de quantificar 

els grups socials sobre els que intervenir. 

 

Cal dir a més, que altres exercicis possibles com deduir les taxes de pobresa d'altres 

fonts (com ara el rebre beques menjadors o la demanda d'ajudes socials) té notables i 

evidents mancances de validesa, que fan que calgui ser prudents a l'hora de prendre 

aquestes estimacions com a correctes.  

 

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Figueres ha apostat per tenir una enquesta 

pròpia que permeti estimar els indicadors de pobresa i exclusió clau com és la 

taxa AROPE. Aquest exercici caldrà entendre'l com una estimació ja que com 

s'explica a continuació, no és possible quantificar amb la mateixa metodologia que els 

organismes estadístics oficials ja que és molt exigent quant a mostra i qüestionari. 

 

A continuació es detalla la metodologia duta a terme i els condicionants per a la 

interpretació dels resultats.  

                                                
5 Es pot calcular amb o sense lloguer imputat. Pertany a l’Estratègia EU2020 (Pla estratègic de 

desenvolupament econòmic i social per als països pertanyents a la UE per als anys 2010- 2020) 
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2.2 Metodologia de l’Enquesta d’exclusió social i pobresa de 
Figueres 2017 

 

En termes generals, l’enquesta és una tècnica estructurada per a la producció de 

dades a partir d’una mostra de població. La realització de l’enquesta a mida per a 

estimar les variables i indicadors que permeten calcular la taxa AROPE s’ha orientat a:  

 Obtenir mesures sistemàtiques de les variables que es deriven d’una 

problemàtica d’investigació prèviament construïda 

 Proporcionar una gran quantitat d’informació sobre una mostra 

suficientment gran 

 Relacionar mostra i població: inferir les dades de la mostra al conjunt de la 

població amb fiabilitat i validesa estadística  

 

Les característiques metodològiques específiques de l’enquesta han estat:  

 

 Univers: ciutadans, d’ambdós sexes, empadronats a Figueres de 16 anys i més   

 Durada del qüestionari: Màxim de 15 minuts. 

 Procediment de mostreig: aleatori simple a partir del disseny d’una mostra 

estratificada per districtes, gènere i edat i nacionalitat de la població resident. 

Aquesta estratificació s’ha dut a terme a partir d’acompliment de quotes 

encreuades de les quatre variables d’estratificació. S’han establert també quotes 

de control globals com ara la nacionalitat. 

 Tipus d’enquesta: multimètode, enquesta telefònica i enquesta presencial, CATI i 

CAPI, amb qüestionari semiestructurat.  

La realització d'una enquesta ha estat principalment telefònica (57,3%) i s’ha 

complementat amb enquesta presencial (42,7%) per tal d'arribar a la població 

menys accessible presencialment.  

 Grandària de la mostra: 404 enquestes vàlides 

 Marge d’error global: ±4,97 per a un nivell de confiança del 95%, sota els 

supòsits de màxima indeterminació (p=q=50) i  MAS (mostreig aleatori simple) en 

universos finits. 

 Dates del treball de camp: 24 d’abril i 12 de maig de l’any 2017 

 Empresa encarregada del treball de camp: Opinòmetre SL.   
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En relació a les possibilitats d’anàlisi estadístic, l’operació que es presenta a 

continuació permet principalment anàlisi de dades globals per al conjunt de la 

població de 16 i més anys amb el marge d'error global. Tanmateix, en alguns casos és 

possible l’anàlisi bivariable de dades, per exemple, en funció del gènere o l’edat. La 

grandària mostral no permet l’anàlisi per territoris o barris, o per nacionalitats.  
 

La producció de dades s’ha realitzat amb el programa estadístic SPSS.  

 

Per tal d’establir les comparatives necessàries entre les dades obtingudes amb 

l’Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres 2017 i les dades sobre la pobresa i 

l’exclusió de Catalunya, es mostren les dades secundàries de fonts de referència. 

En aquest cas, estadístiques d’instituts amb publicacions periòdiques sobre dades 

demogràfiques, econòmiques i de condicions de vida com són l’INE i IDESCAT.  
 

Aquestes comparacions cal entendre-les en termes d’estimacions ja que 

l’estadística oficial es realitza a partir de mostres molt més grans així com a partir de 

qüestionaris molt més complexos als que s’han pogut realitzar en la present 

recerca. 
 

Igualment, moltes dades que es faciliten a partir de fonts oficials fan referència a les 

llars, de manera que tenen un doble disseny mostral, de persones i de llars, 

dissenyant qüestionaris específics per persones i qüestionaris específics per llars. 

L’Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres 2017 té com a unitat de mostreig i 

d’anàlisi les persones de 16 anys i més. Aquestes informen de les característiques de 

la seva llar. Així, les estimacions de llars cal entendre-les com a aproximacions i 

les comparatives poden tenir certa desviació respecte a les estimacions que es 

podrien fer a partir d’una mostra de llars.  

 

Finalment, l’Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres 2017 s’ha estructurat 

d’acord a cinc blocs:  

1. Característiques sociodemogràfiques 

2. Ingressos de la llar 

3. Privació material 

4. Règim de tinença de l’habitatge principal 

5. Lloc de naixement 
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Annex a aquest document es faciliten els següents annexos: 

 

Annex.1. Coneixement i ús dels programes de Serveis Socials 

Annex.2. Taules de resultats  
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2.3 Indicadors que facilita l’Enquesta d’exclusió social i 
pobresa Figueres 2017 

 
A més de la descripció del conjunt de dades de l'enquesta, el disseny específic de 

l’enquesta permet la disposició dels següents indicadors clau: 

 

 Renda disponible de la llar. 

 Nombre de persones en risc de pobresa. 

 Capacitat de la llar per arribar a final de mes. 

 Privació material. 

 Intensitat del treball 

 Taxa AROPE 

 
Abans de mostrar els resultats es descriuen les característiques generals de la 

població enquestada. 

2.4 Característiques estructurals de la població 
 
Com s'ha indicat la mostra s'ha realitzat establint quotes per determinades variables 

que permeten obtenir una mostra representativa de la  població del municipi de 

Figueres. En aquest cas, s’han seleccionar quatre variables rellevants per a l'objecte 

del nostre estudi: sexe, edat, nacionalitat i districte. 

Així, com en el conjunt de la població figuerenca de 16 anys i més, el 47,5% de les 

persones enquestades són homes i el 52,4% són dones. El 76,2% són persones de 

nacionalitat espanyola. Per edats, la població es concentra especialment entre els 35 i 

54 anys (38,9%) i els més joves representen el 10,1% i el 15,6%, sent els majors de 65 

anys el 20,5% de la població.  

En el conjunt de la ciutat, els districtes 4 (30,9%) i 1 (29,7%) són els que acumulen 

més població6.  

                                                
6 Districte 1: Inclou: Rambla – Marignane, Pujada del Castell, Poble Nou - Turó Baix, Habitatges del Parc i 

ParcSol, Culubret i Hab. Sindicals, Juncària i Bon Pastor, Horta Capallera, Port Lligat. 
Districte 2: Inclou: Nucli antic, Barceloneta – Caputxins, Cendrassos - Costa Brava, Eixample, Antic 
escorxador 
Districte 3: Inclou: Plaça del Gra, Av. Villalonga i Vilatenim, C/ Riumors - ronda Sud, Marca de l'Ham, 
Plaça de l'Estació 
Districte 4: Inclou: Teatre Jardí, Sant Pau - Ramon Muntaner, Correus, Creu de la Mà, Sant Josep i 
Poble Nou, Olivar Gran, Rally Sud, Ponent. 
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Tal i com es pot observar, la mostra disponible per aquestes quotes permeten algunes 

anàlisis comparatives però no disposar de dades de manera separada per 

nacionalitats, barris o grups d'edat.  

Taula 1. Quotes de l'enquesta: sexe, edat, nacionalitat i districte 

Sexe Enquestes %  Nacionalitat  Enquestes % 

Home 192 47,5  Espanyola 308 76,2 

Dona 212 52,5 
 Estrangera 

comunitària 
22 5,4 

Total 404 100,0 
 Estrangera 

extracomunitària 
74 18,3 

   
 Total 404 100,0 

   
    

 Edat Enquestes %  Territori Enquestes % 

16-24 41 10,1  Districte 1 120 29,7 

25-34 63 15,6  Districte 2 63 15,6 

35-54 157 38,9  Districte 3 96 23,8 

55-64 60 14,9  Districte 4 125 30,9 

65  o més 83 20,5  Total 404 100,0 

Total 404 100,0     

Font: Elaboració pròpia partir del padró municipal d'habitants 2015 per al disseny de la mostra de l'Enquesta d’exclusió 
social i pobresa Figueres. 2017 

 
També es detalla en el present capítol l’idioma que han escollit les persones 

enquestades per a contestar el qüestionari sobre l’exclusió social i la pobresa a 

Figueres. Aquesta dada pot ser considerada un indicador d’usos lingüístics i per 

aquest motiu queda recollit. 

Concretament, el 59,4% de les 404 persones enquestades van decidir respondre 

el qüestionari en català, el 38,1% va escollir respondre-la en castellà i un 2,5% va 

optar per l’opció “Li és indiferent” i, per defecte, la persona enquestada va fer-ho també 

en català.  

Taula 2. Idioma de l’enquesta. 
Figueres.  

 
% 

Català 59,4 

Castellà 38,1 

Li és indiferent 2,5 

Total 100,0 
Font: Elaboració pròpia partir de: Enquesta 
d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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3 Estructura de la població 
 

Aquest capítol presenta un primer acostament a la realitat de la població de Figueres, 

més enllà de les quotes de l’enquesta que s’han detallat en la metodologia. Aquestes 

característiques sociodemogràfiques, com són nivell d’estudis i el lloc de naixement, 

ajuden a contextualitzar la resta de condicions de vida que s’analitzaran en els 

apartats següents. 

3.1 Nivell d’estudis 

El nivell d’estudis es refereix al nivell d’instrucció més alt assolit per la persona, estudiï 

o no en el moment de l’enquesta. Es considera que una persona ha assolit un 

determinat nivell d'instrucció quan està en condicions d'obtenir el títol o diploma 

corresponent. 

La majoria dels ciutadans de Figueres té estudis secundaris (46,8%), 

principalment l’ESO (22,5%).  

Només el 12,1% ha finalitzat el Batxillerat i el 12,1% les formacions 

professionalitzadores. 

El 20% té formació superior, un percentatge similar a la població amb estudis 

primaris finalitzats (21,5%). Només 1 de cada 10 no té formació (10,9%), agrupació 

en la qual trobem les persones que no saben llegir ni escriure (1,2%) i les que tenen 

estudis primers incomplerts (9,7%). 

Taula 3. Població de 16 anys i més segons nivell 
d'instrucció. Figueres.  

Nivells d'instrucció % 

No sap llegir o escriure o no té estudis 10,9 

Primer grau 21,5 

Segon grau 46,8 

ESO 22,5 

Batxillerat  12,1 

FP 12,2 

Tercer grau 20,0 

No contesta 0,8 

Total 100 
Base: 404 
Font: Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa 
Figueres. 2017 
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 Com indica el Mapa de Vulnerabilitat 2017, segons dades de l’any 2011 (cens), a 

la ciutat de Figueres existeix un percentatge molt similar de la població 

analfabeta i sense estudis o amb formació primària incompleta (10,9%), que 

a nivell de l’àmbit territorial (8,9%), comarcal (9,8%) i català (10,0%). 

 En canvi, hi ha més persones amb estudis primaris que a qualsevol dels altres 

territoris comparats però, en canvi, hi ha menor pes de la població amb estudis 

de segon grau (46,8%, mentre que la resta de territoris representen entre el 56 i 

el 60%). 

 Pel que fa als estudis de tercer grau, s’observa com la taxa de població amb 

estudis superiors s’assimila molt a la situació general de Catalunya l’any 

2011, i és superior a la dada comarcal i àmbit territorial. 

 

Taula 4. Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció. 
Comparativa territorial. 

Nivells d'instrucció 
Catalunya 

(2011)1 
Figueres 
(2011) 1 

 

Figueres 
(2017)2 

No sap llegir o escriure o no té estudis 10,0 9,1 10,9 

Primer grau 13,5 17,9 21,5 

Segon grau (ESO, Batxillerat, FP...) 56,1 58,8  46,8 

ESO 28,3 31,0  22,5 

Batxillerat  13,5 16,9  12,1 

FP 14,3 10,9  12,2 

Tercer grau  
(Grau Universitari, Doctorat...) 

20,3 14,1 20,0 

No contesta - - 0,7 

Total 100,0 100,0 

 

100,0 
Base: 404 
Font:  
1 Elaboració pròpia partir de: IDESCAT a partir del Cens de població  
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017: Metodologia a partir d’una 
mostra de persones 
 

 

La taxa formació insuficient s’assimila a la situació general de Catalunya 

(10,9%) i la de formació superior també (20%). 

Hi ha més persones amb formació primària (21,5% vs. 17,9%) i  menys amb 

formació secundària (46,8% vs. 58,7%). 

Cal valorar la relació amb el fracàs escolar que s'analitza al mapa de 

vulnerabilitat. 
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3.2 Lloc de naixement 
 
A Figueres el 71,6% de la població és nascuda a l’Estat espanyol, sent el 28,4% 

restant les persones nascudes a l’estranger. D’aquest 71,6% la major part (33,8%) 

són nascuts a Figueres, un 12% han nascut a la resta de la província de Girona i en 

menor mesura de la resta de Catalunya (7%). Les persones que viuen a Figueres que 

han nascut a d’altres punts d’Espanya representen un 19,2% de la població. 

Cal destacar doncs que el 66,2% de la població Figuerenca no és nascuda al 

municipi.  

Si es relaciona amb la nacionalitat, cal dir que el percentatge de població de la 

ciutat de Figueres de nacionalitat estrangera s’ha estabilitzat en els últims anys 

al voltant del 30% i, segons el padró municipal d’habitants, a dia 1 de gener de l’any 

2017 el 27,5% dels habitants del municipi tenen una nacionalitat estrangera. Aquesta 

dada coincideix en gran mesura amb el percentatge dels que han nascut fora de 

l’Estat espanyol, el que indica que pocs figuerencs nascuts a l'estranger disposen 

de nacionalitat espanyola.  

Gràfic 1. Població de 16 anys i més segons lloc de 
naixement. Figueres. 

 

 

 

  

Figueres
33,8%

Resta 
província de 

Girona
11,7%

Resta de 
Catalunya

7,0%
Altres punts 
d'Espanya

19,2%

País fora 
d'Espanya

28,4%

Base: 404 
Font: Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 

Estat 
espanyol 

71,6% 
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Centrant-nos les persones que viuen a Figueres però no han nascut al municipi, és 

d’interès veure com, de mitjana, aquesta població ja fa 32 anys que resideix a 

Figueres. Tot i això, aquesta dada varia en funció del territori on han nascut. 

Així, la població nascuda a d’altres punts d’Espanya és la que hi ha residit més 

anys, una mitjana de 39 anys. De forma similar, les persones de la resta de la 

província de Girona tendeixen a portar establerts a Figueres des de fa 37 anys.  

En canvi, la població que ha nascut a la resta de Catalunya i resideix a Figueres hi 

resideix de mitjana fa menys anys, 25.  

Per últim, cal destacar que aquelles persones que han nascut fora de l’Estat 

espanyol són les que resideixen de mitjana força menys anys: 13 anys. 

Taula 5. Població del municipi nascuda fora de 
Figueres. Mitjana d'anys que porten vivint al 
municipi. 

Lloc de naixement 
Mitjana d'anys 

residint a  
Figueres 

Resta província de Girona 37,2 

Resta de Catalunya 24,6 
Altres punts d'Espanya 39,3 

Estranger 12,7 

Total persones nascudes fora de Figueres 32,3 
Base (persones no nascudes a Figueres): 266 
Font: Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 
2017 

A Figueres la majoria de la població és nascuda a l'estat espanyol (71,6%), el 

33,8% a la mateixa ciutat de Figueres.  

La població no nascuda a Figueres (66,2%) de mitjana fa més de 30 anys que 

hi resideix.  

Tanmateix, els nascuts Girona, resta de Catalunya, resta d'Espanya fa molts més 

anys que hi resideixen, mentre que la població nascuda a l'estranger només fa 

13 anys de mitjana que resideix al municipi.  

Aquesta població coincideix en gran mesura amb la taxa de nacionalitat 

estrangera (27,5%), el que indica que pocs figuerencs nascuts a l'estranger 

disposen de nacionalitat espanyola.  
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4. Les característiques de les llars 

4.1. Concepte i mesura de la llar, habitatge i nucli familiar 

El conceptes de llars i famílies varia en els diferents fonts d’informació i les diferents 

onades de cens espanyols. Per al present informe, però, s’utilitza la definició que 

utilitza l’INE i l’IDESCAT des de l’any 2001 quan, a partir del Cens de població i 

habitatges 2001, es van establir les següents definicions: 

 La llar és el conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix 

habitatge. Es poden distingir dos tipus de llars: les unipersonals, formades per 

una sola persona, i les multipersonals, formades per dues persones o més. Els 

membres d'una llar amb dues persones o més no han de tenir vincles de 

parentiu necessàriament; en canvi els membres d'una família, sí. 

 El nucli familiar és la unitat jeràrquica intermèdia entre la persona que resideix en 

un habitatge i la família. Aquest terme correspon a una concepció restringida de 

la família, limitada als vincles de parentiu més estrets. D’aquesta manera, es 

poden establir quatre tipus de nuclis familiars: 

 Parella sense fills 

 Parella amb un fill o més 

 Pare amb un fill o més 

 Mare amb un fill o més 

L’enquesta d’Exclusió social i pobresa de Figueres ha interrogat només a una persona 

de la llar que informa de la resta de característiques de la llar en la que viu. Es disposa 

doncs de 404 enquestes representatives de les persones de 16 anys i més i de les 

llars en les que viuen d'acord a la informació aportada per aquesta persona. No es 

tracta doncs, d'una mostra de llars, de manera que cal recordar que les dades 

obtingudes són estimacions. 
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4.2. Grandària de les llars 

El més freqüent és que els ciutadans que Figueres de 16 anys i més resideixin a 

llars formades per dues persones (32,2%). A continuació, entorn el 20-25% 

resideix a una llar formada per tres persones o quatre persones (25,2% i 21%). 

Les persones que viuen soles representen el 15,3%.  

De mitjana la ciutadania de Figueres resideix en una llar de 2,7 persones, una 

mica per sobre de la mitjana catalana (2,5).  

Les llars de 3 i 4 persones són més freqüents a Figueres que al conjunt de 

Catalunya (20,6% vs. 25,2% i 16,9% vs. 21%), i són menys habituals les llars en 

les que només hi viu una persona (24,9% vs. 15,3%). 
 

Taula 6. Nombre de persones a la llar. Comparativa territorial 

Nombre de 
persones 

Catalunya 
(2016)1 

Figueres 
(2017)2 

Diferència 

1 persona 24,9 15,3 -9,6 

2 persones 31,8 32,2 +0,4 

3 persones 20,6 25,2 +4,6 

4 persones 16,9 21,0 +4,2 

5 persones 4,4 4,5 +0,1 

6 persones o més 1,3 1,7 +0,4 

Total 100,0 100,0   
Base: 404 
Font:  
1 Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Enquesta contínua de llars 2016 (INE). Metodologia a 
partir d’una mostra de llars. 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017: Metodologia 
a partir d’una mostra de persones 

 

 

 

Gràfic 2. Membres de la llar, mitjana. Comparativa territorial. 

 

 
 

2,7

2,5

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Figueres (2017)**

Catalunya (2011)*

Base: 404 
Font:  
* Elaboració pròpia partir de: IDESCAT a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 
Metodologia a partir d’una mostra de llars 
** Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017-
Metodologia a partir d’una mostra de persones 
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4.3. Tipus de llars 

La major part de les llars estan composades per nuclis familiars (77,7%) i 

principalment parelles amb fills (43,9%), un percentatge superior al de la situació 

general de Catalunya (34,5%). 

Les llars formades per una parella sense fills són el segon tipus de llar més 

freqüent (24,6%). 

En tercer lloc se situen les llars unipersonals (15,3%).  

Cal destacar que una de cada deu llars de Figueres són llars monoparentals 

(9,2%), majoritàriament monomarentals (8,2%). 

D'acord a les estimacions realitzades, les llars monoparentals representen una 

proporció molt similar al conjunt de Catalunya (11,5% vs. 9,2%). 

En total, al 35,1% de les llars resideixen menors de 18 anys.  

Taula 7. Tipus de llars. Comparativa territorial. 

Tipus de llar 
Catalunya 

(2016)1 
Figueres 
(2017)2 

Sense nucli 28,4 20,6 
Unipersonals 24,9 15,3 

Dues persones o més 
sense vincle familiar 

3,5 5,2 

Amb un nucli 69,7 77,7 
Parella sense fills (amb o sense altres persones) 23,8 24,6 

Parella amb fills (amb o sense altres persones) 34,5 43,9 
Mare sola amb fills (amb o sense altres persones) 9,2 8,2 
Pares sol amb fills (amb o sense altres persones) 2,3 1,0 

Amb dos nuclis o més 1,9 1,7 

Total 100,0 100,0 
Base: 404 
Font:  
1 Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Enquesta contínua de llars 2016 (INE). Metodologia a 
partir d’una mostra de llars. 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
Catalunya: Metodologia a partir d’una mostra de persones 
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Gràfic 3. Percentatge de llars on viuen infants (menors de 18 anys) 

 

 

 

 

 
Les llars figuerenques són una mica més grans que en el conjunt de 

Catalunya: 

 De mitjana es resideix en una llar de 2,7 persones (2,5, a Catalunya). 

 Les llars de 3 i 4 persones són més freqüents (20,6% vs. 25,2% i 

16,9% vs. 21%) 

 Són menys habituals les llars en les que només hi viu una persona 

(24,9% vs. 15,3%). 

La major part són parelles amb fills (43,9%), un percentatge superior al de la 

situació general de Catalunya (34,5%), seguides de les formades per una 

parella sense fills (24,6%). 

Cal destacar que 1 de cada 10 llars és monoparental (9,2%), majoritàriament 

monomarentals (8,6%), una proporció molt similar al conjunt de Catalunya 

(11,5% vs. 9,2%). 

En total, s’estima que al 35,1% de les llars resideixen menors de 18 anys.  

 

  

35,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Figueres* (2017)

Base: 404 
Font:  
* Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
Catalunya: Metodologia a partir d’una mostra de persones 
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5. Condicions residencials 

5. 1. Règim de tinença 

El 68,3% dels enquestats afirma que el seu habitatge principal és de propietat. El 

lloguer és el règim de tinença del 28% dels figuerencs i figuerenques de 16 anys i 

més.  

Les formes restants, com l’ocupació i la cessió gratuïta, són residuals a Figueres 

representant un 0,7% i un 0,5% de la tinença respectivament. Així, un reduït 0,7% 

declara que en l’actualitat està ocupant un habitatge en el que no paga cap renda 

per necessitat.7  

 S’observa com el domini del regim de propietat és majoritari a Figueres i 

superior al conjunt de Catalunya (68,3 i 74,3%, respectivament). 

 Per altra banda, el percentatge d’habitatges principals amb règim de lloguer 

és molt superior a Figueres que Catalunya (28,7% i 19,8%). 
 

Taula 8. Règim de tinença de l'habitatge principal. 
Comparativa territorial 

Règim 
Catalunya 

(2011)1 
Figueres 
(2017)2 

Propietat 74,3 68,3 

Lloguer 19,8 28,0 

Cessió gratuïta 1,8 0,5 

Ocupació 
 

0,7 

Altres formes 4,1 * 

No contesta 0,0 2,5 

Total 100,0 100,0 
Base: 404 
Font:  
1 Elaboració pròpia partir de. IDESCAT, del Cens de població 2011 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
Catalunya: Metodologia a partir d’una mostra de persones 

  

                                                
7 Cal tenir presents que probablement l’enquesta no és la metodologia òptima per identificar aquests tipus 

de fenòmens, ja que es tracta de població difícilment accessible i fenòmens que tendeixen a l'ocultació.  
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Si es detalla la situació del règim de propietat es pot observar que la major part de les 

persones en llars on l'habitatge és de propietat no té deutes pendents (36,4%), 

mentre que una de cada quatre llars de Figueres (24,0%) té una hipoteca pendent 

de pagar, una xifra deu punts inferior a la que registra Catalunya (34,1%). 

Taula 9. Règim de tinença de l'habitatge principal. Comparativa 
territorial. 

Règim de tinença 
Catalunya 

(2011)1 
Figueres  
(2017)2 

Propietat 74,3 68,3 

Propietat, totalment pagada 34,9 36,4 

Propietat, amb pagaments pendents 34,1 24,0 

Propietat, per herència o donació 5,4 5,0 

Propietat, no contesta 0,0 2,9 

Lloguer 19,8 28,0 

Cessió gratuïta 1,8 0,5 

Ocupació * 0,7 

Altres formes 4,1 * 

No contesta 0,0 2,5 

Total 100,0 100,0 
Base: 404 
Font:  
1 Elaboració pròpia partir de. IDESCAT, del Cens de població 2011 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
Catalunya: Metodologia a partir d’una mostra de persones 

En conjunt 57,5% dels figuerencs i figuerenques viuen en un habitatge pel que 

han de pagar lloguer o hipoteca, percentatge similar al del conjunt d’habitatges 

principals del conjunt de Catalunya (53,9%), si bé, a Figueres hi ha més pes del 

lloguer que de la hipoteca. 

Gràfic 4. Llars amb pagament d'hipoteca o lloguer 

 

57,5%

53,9%

0% 20% 40% 60% 80%

Figueres** (2017)

Catalunya* (2011)

Base: 404 
Font:  
* Elaboració pròpia partir de. IDESCAT, del Cens de població 2011 
** Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
Catalunya: Metodologia a partir d’una mostra de persones 
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5. 2. Despesa associada a la hipoteca i el lloguer 

El 52% de persones amb règim de tinença de lloguer o propietat que tenen 

pagaments associats a l’habitatge paguen de mitjana 461,86€. 

D’ambdues formes de tinença, la més econòmica és el lloguer, amb una mitjana de 

404,66€ mensuals. Els ciutadans que tenen deutes d’hipoteca pendent paguen 

de mitjana 524,84€8.  

Taula 10. Import mensual que es paga per 
lloguer i hipoteca. Figueres 

 

 
Màxim Mitjana 

Propietat 850,00 € 524,84 € 

Lloguer 2.000,00 € 404,66 € 

Total lloguer o hipoteca 2.000,00 € 461,86 € 
Base (propietat): 99 Base (lloguer): 109 Base (total) 208 
Font:  
Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa 
Figueres. 2017 

 

 

 
  

                                                
8 Per a aquesta dada no és possible comparar amb Catalunya ja que la informació sobre les despeses 

catalanes de l'habitatge inclou lloguers, lloguers subjectius, despesa total de l'habitatge, interessos, 
assegurances i despeses corrents (aigua, llum, combustible...). 
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A Figueres el 68,3% resideix en un habitatge de propietat i el 28% de lloguer. 

Quan hi ha propietat la major part no té deutes pendents (36,4%), mentre que 

1 de cada 4 llars de Figueres (24,0%) té una hipoteca pendent de pagar. 

 Un reduït 0,7% declara que en l’actualitat està ocupant un habitatge en el 

que no paga cap renda per necessitat.  

 La propietat és menys freqüent a Figueres (68,3%) que a Catalunya 

(74,3%), el que tenen la propietat pagada representen un volum similar, però 

hi ha menys deute hipotecari (24% vs. 34,1%).  

En conjunt, el 52% dels figuerencs i figuerenques viu en un habitatge pel que 

ha de pagar lloguer o hipoteca. 

 Es tracta d'un percentatge similar al del conjunt d’habitatges principals de 

Catalunya (53,9%), si bé, a Figueres hi ha més pes del lloguer (28% vs. 

19,8%) que per hipoteca (24% vs. 34,1%). 

El 52% de persones amb règim de tinença de lloguer o propietat que tenen 

pagaments associats a l’habitatge paguen de mitjana 461,86€. 

 En conjunt a Figueres es paga més per l’habitatge de propietat (524,84€) 

que de lloguer (404,66 €). 
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6. Situació laboral 

A continuació, s’analitza la situació laboral de la ciutadania de 16 anys i més de 

Figueres per a continuació analitzar la situació de les seves llars. Aquest apartat és 

clau ja que és base per al càlcul dels principals indicadors de risc i exclusió. 

6.1. Activitat, ocupació i atur de les persones 

 
El 77,6% dels figuerencs i figuerenques en edat de treballar (16 a 64 anys, 

considerada població potencialment activa) estan laboralment actius, i el 20,2% 

es troba inactiu, ja sigui per dedicar-se a les tasques de la llar, estar en situació de 

jubilació o pre-jubilació o altres situacions.  

Si es pren com a referència el conjunt de població de 16 anys i més el 24,8% són 

persones jubilades i l'1% serien persones que ni treballen, ni estudien ni cerquen 

feina. 

Taula 11. Situació principal en relació a l'activitat. Figueres 

Situació laboral 

Total 
16 i més  

anys 

Total  
16 a 64  
anys 

Actiu 62,1 77,6 

Treballa (actiu ocupat) 50,0 62,3 

No treballa però busca feina 12,1 15,3 

Inactiu 36,1 20,2 

Dedicació a les tasques de la llar 3,7 4,0 

Prejubilat/ada, jubilat/ada, retirat/ada 24,8 6,9 

Alumne/a, estudiant o pràctiques sense 
remunerar 

5,7 7,2 

No treballa, ni estudia i no busca feina 1,0 1,2 

Incapacitat/ada permanent 1,0 0,9 

Altres 1,2 1,6 

No contesta 0,5 0,6 

Total 100,0 100,0 
Base: 404 
Font: 
Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 

 

A partir d'aquestes dades es pot estimar la taxa d'atur com el percentatge de persones 

en edat activa que es declara actiu laboralment i sense ocupació. Així, a Figueres la 

taxa d'atur se situa en 19,7% de les persones actives de 16 a 64 anys.  
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Com és conegut, existeixen diverses formes d’estimar l’atur i la seva prevalença social. 

En aquest apartat es farà la comparativa amb dues fonts diferents. En primer lloc, 

l’EPA, Enquesta de Població Activa que consulta a la ciutadania de 16 i més anys 

sobre la seva situació laboral, i en segon lloc amb les taxes d’atur en base al registre 

del SOC que elabora l’Observatori del Treball i el Model productiu de la Generalitat de 

Catalunya.  

 Si es comparen els resultats amb l’Enquesta de Població Activa, que només 

facilita dades a nivell de CCAA i província, s’observa que a Figueres hi ha una 

taxa d’activitat molt similar a la registrada en el conjunt de Catalunya (78,7% 

i 77,6%). 

 En canvi, la taxa d'atur a Figueres se situa per sobre de la taxa catalana (15,3 

vs. 19,7%). 
 

Taula 12. Taxa d'activitat i taxa d'atur. 
Comparativa territorial. 

  
Catalunya 
(2017, 1r 

trim.)1 

Figueres 
(2017)2 

Taxa d'activitat de 16 a 64 
anys 

78,7 77,6 

Taxa d'atur 15,3 19,7 

Base: 404 
Font:  
1 Elaboració pròpia a partir de: Enquesta de població activa, INE. 1r. 
trimestre del 2017 
2. Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa 
Figueres. 2017 

 

 Si es comparen els resultats en base a l’atur registrat, la Generalitat de 

Catalunya estima que la taxa d’atur registral de Catalunya és del 11,1% i 14% 

per a Figueres. Com es pot observar es tracta de taxes inferiors a les de l’EPA 

però que marquen la mateixa tendència, a Figueres l’atur té un major pes que 

Catalunya, així com si es compara amb Girona província o àmbit comarcal.  
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Taula 13. Taxa d'atur registral. Comparativa territorial. 

  Catalunya1 Figueres2 

Taxa atur registral 2n trim. 2017 11,1% 14,0% 

Base: 404 
Font:  
1 Observatori del Treball i l’Ocupació. Generalitat de Catalunya 
2. Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 

 

Una altra dada que s'ha produït a l'enquesta de Figueres i que forma part dels càlculs 

de pobresa que es mostraran a continuació, és el temps treballat en els darrers mesos. 

A Figueres, en el darrer any, la població activa ha treballat de mitjana 9,7 dels 12 

mesos de l'any, però mentre la població amb feina ha treballat pràcticament tot 

l'any (11,4 mesos) la població a l'atur ha treballat només 2,6 mesos passant de 

mitjana 9 mesos de l'any a l'atur.  

Taula 14. Població activa: mitjana de mesos treballats anuals. 
Figueres 

Situació laboral 

Total  
16 a 64  
anys 

Mitjana mesos 
treballats 
darrer any 

Actiu 77,6 9,7 

Treballa (actiu ocupat) 62,3 11,4 

No treballa però busca feina 15,3 2,6 
Base: 404 
Font: Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 

 

 
 
 

6.2. Activitat, ocupació i atur de les llars 

L'enquesta ha identificat la situació d’activitat i laboral del conjunt de membres de 

la llar, pas clau per tal d’estimar un dels indicadors principals de vulnerabilitat social, la 

intensitat del treball a les llars. Les persones en edat activa són el conjunt de 

persones de 16 anys o més que o bé estan ocupades o bé estan desocupades però en 

recerca de feina.  

D’aquesta manera, s’observa a Figueres, el 77% de les llars està composta per un 

actiu o més, quatre punts per sota de la situació catalana en general (73,7%).  

Així, en el 22,3% de les llars no hi ha cap persona activa laboralment, quatre 

punts per sobre que al conjunt de la població catalana.  
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A partir d'aquesta situació general, es poden identificar tres situacions de risc 

relacionades amb l'ocupació a les llars: 

 En primer lloc, 3 de cada 4 llars amb persones de 16 anys i més de Figueres 

té com a mínim un actiu ocupat (73,8%), una xifra superior a la dada catalana 

(67%). 

 Ara bé, hi ha menys llars amb tots els actius ocupats a Figueres (31,2%), 25 

punts percentuals per sota del conjunt de Catalunya (56,2%) 

 De fet, en el 19,3% de les llars de Figueres hi ha almenys 1 actiu desocupat 

lleugerament per sobre de la situació catalana (17,1%).  

 

Taula 15. Llars en relació amb l’activitat. Comparativa territorial. 

Situacions ocupacionals  
de les llars  

Catalunya 
(2016)1 

Figueres 
(2017)2 

Diferència 

Nombre d'habitatges sense actius 26,7 22,3 -4,4 

Nombre d'habitatges amb un actiu i més 73,3 77,7 4,4 

Nombre d'habitatges amb 
almenys 1 actiu ocupat 

67,0 73,8 6,8 

Nombre d'habitatges 
amb tots els actius ocupats 

56,2 31,2 -25,0 

Nombre d'habitatges amb 
algun actiu desocupat 

17,1 19,3 2,2 

Base: 404. El percentatge de càcul és sobre el total de llars. Hi hagi o no actius.  
Font:  
1 Elaboració pròpia a partir de: IDESCAT a partir de dades de l'Enquesta de població activa. 2016 
2 Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 

 

6.3. Taxa de baixa intensitat del treball a la llar 

A partir de les dades relacionades amb el treball de les llars, s'identifica el primer 

indicador de pobresa: la taxa de baixa intensitat del treball a les llars.  

Entre les conseqüències de la crisi que van començar a patir les llars catalanes 

destaca un fort augment de l'atur i la precarietat laboral. Aquest fet va tenir –i 

encara té– una clara repercussió en la intensitat de treball de les llars i, per tant, 

també en l’índex de baixa intensitat del treball (IT) de la taxa AROPE. 

La intensitat de treball per llar es defineix com la relació entre el nombre de mesos 

treballats per tots els membres de la llar i el nombre total de mesos que, en 

teoria, podrien treballar com a màxim totes les persones en edat de treballar de 

la llar. L'indicador comprèn a les persones de 0 a 59 anys que viuen en llars amb una 

intensitat d'ocupació inferior al 0,20 (sobre un màxim d’1,00). 
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 Una persona en edat de treballar es defineix com una persona d'entre 18 i 59 anys 

que no sigui estudiant menor de 25. Les llars composades només per infants, 

estudiants d'entre 18 i 24 i/o persones de 60 anys o més estan excloses d’aquest 

càlcul. 

Per exemple, en una llar amb dos adults, si treballen tots dos durant els 12 mesos 

de l’any, la intensitat del treball és d'1; si només treballa un dels adults durant tot 

l’any la intensitat del treball és de 0,5; en canvi, si un dels adults treballa 6 mesos 

a l’any i l'altre tots els mesos, la intensitat de treball és de 0,75. 

L’índex de baixa intensitat del treball (IT) defineix la situació de les persones en edat 

de treballar (16-64) sobre la població de 0 a 59 anys que viu a llar, identificant quan 

aquesta ràtio és inferior al 20% del seu potencial durant els darrers 12 mesos9. 

A Figueres el 7,3% de les llars tenen una baixa intensitat d'ocupació, una 

proporció quasi idèntica a la de Catalunya en conjunt (7,2%).  

 

 
Gràfic 5. Taxa de Baixa Intensitat del Treball (IT). Comparativa territorial 

 

 

 

 

  

                                                
9 Estimació: cal tenir present que l'Enquesta de Condicions de Vida de l’IDESCAT, té en compte el treball 

a temps parcial, calculant el nombre de mesos en termes d'equivalents a temps complet (d'acord amb el 
nombre d'hores habitualment treballades en el moment de l'entrevista). L'enquesta realitzada a Figueres 
indica exclusivament els mesos treballats en els darrers 12 mesos de manera que el càlcul realitzar cal 
interpretar-lo com a estimació. 

7,2% 7,3%

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

Catalunya* (2016) Figueres** (2017)

Base: 404 
Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys. 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de. IDESCAT. Enquesta de condicions de vida. Mostra en base a llars.  
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
 Metodologia a partir d’una mostra de persones 



 

32 
 

 

El 77,6% dels ciutadans de Figueres estan laboralment actius, i el 20,2% es 

troba inactiu. Entre els actius, la taxa d'atur se situa en 19,7%.  

 A Figueres hi ha una taxa d’activitat molt similar a la registrada en el 

conjunt de Catalunya (78,7% i 77,6%). 

 En canvi, la taxa d'atur a Figueres se situa per sobre de la taxa catalana 

tant si es compara amb l'EPA (15,3 vs. 19,7%) com amb l'atur registral 

(12,7% i 17,4%).  

A Figueres, en el darrer any, la població activa ha treballat de mitjana 9,7 

dels 12 mesos de l'any 

 La població amb feina ha treballat pràcticament tot l'any (11,4 mesos) 

 Però la població a l'atur ha treballat només 2,6 mesos passant de mitjana 

9 mesos de l'any a l'atur. 

 
A Figueres a les llars hi ha una mica menys d'activitat laboral que al conjunt 

de Catalunya  

 77% de les llars està composta per un actiu o més, quatre punts per sota 

de la situació catalana en general (73,7%).  

 Així, en el 22,3% de les llars no hi ha cap persona activa laboralment, 

quatre punts per sobre que al conjunt de la població catalana.  

A partir d'aquesta situació general, es poden identificar tres situacions de 

risc relacionades amb l'ocupació a les llars: 

 Hi ha més llars en les que com a mínim hi ha un actiu ocupat (73,8%), una 

xifra superior a la dada catalana (67%). 

 Ara bé, hi ha menys llars amb tots els actius ocupats a Figueres (31,2%), 

25 punts percentuals per sota del conjunt de Catalunya (56,2%) 

 De fet, en el 19,3% de les llars de Figueres hi ha almenys 1 actiu 

desocupat lleugerament per sobre de la situació catalana (17,1%).  

Hi ha més atur que afecta a les situacions de falta d'ocupació de les llars 

d'algun dels membres, però no es detecta menor activitat  

En conseqüència, a Figueres el 7,3% de les llars tenen una baixa intensitat 

d'ocupació, una proporció quasi idèntica a la de Catalunya en conjunt (7,2%).  
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7. Ingressos 

7.1. Renda disponible de la llar  

La renda neta anual recull els ingressos de les llars, restant l'impost sobre la renda, 

els impostos sobre el patrimoni i les cotitzacions obligatòries dels assalariats, 

autònoms, desocupats (si escau) i empresaris a la Seguretat Social, en un any natural. 

Es tracta doncs, d'una de les mesures més complexes d'assolir. A l'enquesta 

realitzada a Figueres, s'ha interrogat directament pels ingressos mensuals nets és a 

dir, un cop descomptades totes les transferències, i el nombre de pagues que s'han 

rebut de les següents fonts d'ingressos10:  

 Del treball 

 Atur 

 Jubilació i prejubilació  

 Incapacitació permanent 

 Altres fonts 

 Altres pensions 

 Altres ajudes econòmiques de les administracions 

 Ajudes econòmiques d’entitats (Càritas, altres...) 

 Altres rendes d’inversió 

 Rendes de lloguer 

 Rendes d’altres propietats 

 Ajudes de familiars o amics 

 Altres 

 

Es tracta del segon indicador de risc de pobresa d'aquest informe. A partir dels 

ingressos de totes les fonts i els mesos en els que s'ha tingut aquest ingrés a llar, 

s'estima la renda familiar neta disponible i es calculen diverses mitjanes.  

De mitjana, a les llars figuerenques tenen una mitjana d'ingressos anuals de 

21.742,50€, 9.600 menys que les llars catalanes en general.  

Per persona, la mitjana d'ingressos anuals nets és de 9.000€, 3.600 menys que 

en el conjunt de Catalunya i per unitat de consum a la llar 12.500, 6.300 menys 

que a les llars catalanes en conjunt, on hi ha un menor nombre de persones.  

                                                
10 S'ha interrogat de dues maneres: tant la quantitat concreta d'ingressos, com, en cas que no es desitgi 
especificar la quantitat exacta, l'interval d'ingressos en que se situa. L'import total s'estima a partir de les 
dues fonts, motiu pel qual es tracta d'una estimació i no una dada exacta.  
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Per interval d'ingressos, s'observa que mentre el 48% de les llars de Figueres 

disposen de fins a 19.000€ a l’any per viure mentre que a Catalunya aquests ingressos 

són del 34,6% de les llars.  

Per la banda alta, la meitat de les llars catalanes (50,5%) ingressen més de 

25.001€ l’any, només el 30,2% de les llars de Figueres tenen aquest nivell 

d’ingressos nets.  

 

Taula 16. Renda neta familiar disponible. Comparativa territorial. 

  
Catalunya  

(2016)1 
Figueres  
(2017)2 

Diferència 

Fins a 9.000 euros 7,7 10,4 2,7 

De 9.001 a 14.000 euros 11,5 17,8 6,3 

De 14.001 a 19.000 euros 15,4 19,8 4,4 

De 19.001 a 25.000 euros 14,8 21,8 7,0 

De 25.001 a 35.000 euros 19,1 15,3 -3,8 

35.001 euros i més 31,4 14,9 -16,5 

Total 100,0 100,0 
 

 
Mitjana per llar (€) 31.339,00 21.742,50 -9.596,50 

Mitjana per persona (€) 12.660,00 8.971,60 -3.688,40 

Mitjana per unitat de consum (€) 18.828,00 12.464,16 -6.363,84 
Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de. IDESCAT a partir de l’Enquesta de condicions de vida. Metodologia a partir d’una mostra 
de llars 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
Metodologia a partir d’una mostra de persones 
 
Definicions: 
Unitat de consum: Concepte comptable diferent al membre de la llar que s'obté aplicant uns factors d'ajust a la 
despesa, i ens permet ponderar nivells distints de necessitat entre llars de diferent dimensió i composició. Per 
determinar el nombre d'unitats de consum equivalents de les llars s'utilitza l'escala de l'OCDE modificada, que dóna un 
pes d'1 al primer adult, un pes de 0,5 a la resta d'adults i un pes de 0,3 als menors de 14 anys.  
 
 

 

Aquesta menor renda per les llars detectada per l'enquesta es veu corroborada per les 

dades de renda. Així, l'IDESCAT informa en la darrera dada disponible a nivell 

municipal com Figueres s'allunya de la situació catalana quant a renda familiar bruta 

disponible, quasi en la mateixa magnitud que l'enquesta recull.  
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Taula 17. Renda bruta familiar disponible. Comparativa 
territorial. 

  
Catalunya  

(2014) 
Figueres  

(2014) 

RFBD milers d'euros  122.253,138 568,449 

RFBD per habitant milers d'euros  16,5 12,8 

RFBD per habitant milers d'euros 
(index base Catalunya=100) 

100 78,0 

Font: Elaboració pròpia partir de. IDESCAT. Comptabilitat nacional (INE) 

 
Definicions: 
Renda familiar disponible bruta (RFDB): Macromagnitud que mesura els ingressos de què 
disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no 
només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva 
aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó 
que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les 
prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és 
la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès 
que no dedueix cap consum del capital fix. 

 

7.2. Fonts d’ingressos de les llars 

Si analitzem les diferents fonts d’ingressos per separat cal dir que al 73,8% de les 

llars de figueres hi ha ingressos del treball i al 30,4% hi ha ingressos per 

jubilació o pre-jubilació.  

 

Només el 5,2% té ingressos provinents de l’atur.  

 

Quant a la mitjana d’ingressos, a les llars en les que hi ha ingressos del treball la 

mitjana declarada és de 21.000€ nets anuals, reduint-se a 14.000 quan els ingressos 

provinents de pensions de prejubilació o jubilació i a menys de 6.000€ quan hi ha 

ingressos per atur. En qualsevol de les fonts analitzades, la mitjana d’ingressos 

és força baixa.  
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Taula 18. Llars segons fonts d'ingressos i mitjana d'ingressos anuals  

Font d'ingressos % de llars 
Mitjana 

ingressos nets 
anuals (€) 

Ingressos del treball 73,8 21.548,30 

Ingressos de la prejubilació o jubilació 30,4 14.718,30 

Ingressos de l’atur 5,2 5.721,60 

Ingressos per incapacitació permanent 3,0 ** 

Altres fonts d’ingressos 12,6 7.761,20 

Altres pensions 5,0 ** 

Altres ajudes econòmiques de les 
administracions 

3,5 ** 

Rendes de lloguer 2,7 ** 

Ajudes de familiars o amics 0,7 ** 

Rendes d’altres propietats 0,5 ** 

Altres rendes d’inversió 0,2 ** 

Altres 0,2 ** 

Base: 404 
Font: Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 

MÚLTIPLE: es pot indicar més d’una font d’ingressos de manera que el  

** No facilitat ja que la base de resposta és massa reduïda.  

 

7.3. Llars amb ingressos de les prestacions socials 

Específicament es vol tractar el cas de les llars en les que hi ha presentacions socials. 

En conjunt, el 44,8% de les llars de Figueres reben prestacions socials un 

percentatge molt per sota de la situació de les llars catalanes (60,9%).  

Aquesta menor proporció es deu especialment al baix percentatge de llars que 

rep prestacions d'atur (5,2% vs. 23,2%).  

En canvi, el percentatge de llars que reben prestacions per vellesa i supervivència i per 

altres subsidis és pràcticament igual a Catalunya i a Figueres. 
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Taula 19. Llars que reben prestacions socials. Comparativa territorial.  

  
Catalunya 

(2016)1 
Figueres 
(2017)2 

Diferència 

Llars que reben prestacions socials 60,9 44,8 -16,1 

Per vellesa i supervivència 35,1 30,4 -4,7 

Per atur 23,2 5,2 -18,0 

Per altres subsidis 14,4 12,6 -1,8 

Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de. IDESCAT a partir de l’Enquesta de condicions de vida. 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 

 

7.4. Taxa de cobertura de les prestacions per desocupació 

 

D’altra banda, la taxa de cobertura de les prestacions de desocupació es calcula com 

el percentatge de persones que reben algun tipus de prestació sobre el total de 

persones registrades a l'atur. 

D'acord a l'enquesta realitzada es pot estimar aquest valor per al conjunt de llars de 

Figueres. Com s’ha vist en el capítol 6: Situació laboral, el 19,3% de les llars de 

Figueres tenen com a mínim un dels seus membres aturats. 

En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a l'atur no es 

reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la taxa de cobertura a la llar 

és només al 26,9% 
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Gràfic 6. Percentatge de llars amb persones aturades que no reben 
prestació d'atur. Figueres.  

 

 

 

Aquest fet pot explicar-se perquè una part important dels aturats perden el dret a 

percebre una prestació a mesura que augmenta el temps en situació d’atur i, en segon 

lloc, per l’alta temporalitat de la contractació. Tal i com s’indica al Mapa de 

Vulnerabilitat a Figueres existeix una elevada temporalitat ja que més del 80% de la 

contractació feta en 2016 va se temporal. 

7.5. Taxa de risc de pobresa 

A partir de les dades exposades es pot calcular el tercer indicador clau de pobresa: 

la taxa de risc de pobresa.  

El concepte de pobresa utilitzat és el de pobresa relativa és a dir, el risc de pobresa. 

Es parteix de la base que la població en risc de pobresa és tota aquella la renda de la 

qual cau per sota d'un llindar de risc de pobresa. S'ha considerat com a llindar del 

nivell de vida mitjà un valor central de la distribució de la renda com és la mediana. El 

llindar s'ha establert en el 60% del valor de la mediana dels ingressos disponibles 

anuals equivalents de les persones en un territori. La taxa de risc de pobresa és 

el percentatge de persones que queden per sota d'aquest llindar. 

Els llindars de risc de pobresa de les llars dependran de la dimensió i composició de 

les llars. Per tal de comparar llars amb dimensió i composició diferents es fan servir les 

escales d'equivalència, que converteixen el nombre de membres residents a la llar en 

Llars amb 
persones 

aturades, amb 
prestació d'atur

26,9%

Llars amb persones 
aturades, sense 
prestació d'atur

73,1%

Base (llars amb almenys una persona a l’atur) 78 
Font: Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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nombre d'unitats de consum. L'escala d'equivalència utilitzada és la de l'OCDE 

modificada, que dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d'adults i 0,3 a les persones 

menors de 14 anys. 

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una 

operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l’IDESCAT ofereix una 

explotació específica dels resultats per a Catalunya. L'organisme català calcula el 

llindar de risc de pobresa específic per a Catalunya en base als ingressos dels 

ciutadans de Catalunya, i utilitza aquest llindar per calcular la taxa de risc de pobresa 

de Catalunya.  

Així, el llindar d'ingressos per sota del qual es considera que una llar està en 

situació de risc de pobresa a Catalunya es situa en els 10.054 euros anuals per 

una persona. 

En 2016, a Catalunya, el 19,2% de la població de Catalunya va quedar per sota 

del llindar.  

D'acord als resultats obtinguts a l’Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres de 

2017, el 42,5% dels ciutadans de Figueres de 16 anys i més es troben per sota 

del llindar de pobresa de Catalunya, 17 punts percentuals més que en el conjunt 

de Catalunya.  

 

Gràfic 7. Taxa de risc de pobresa. Comparativa territorial. 
 

 
 

 

19,2%

42,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Catalunya* (2016) Figueres** (2017)

Base: 404 
Font: 
* Elaboració pròpia partir de IDESCAT a partir de l’Enquesta de condicions de vida. 
** Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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Renda neta familiar disponible 

De mitjana, a les llars figuerenques tenen d'ingressos anuals de 21.742,50€, 

9.600 menys que les llars catalanes en general.  

 Per persona, la mitjana d'ingressos anuals nets és de 9.000€, 3.700 

menys que en el conjunt de Catalunya  

 I per unitat de consum a la llar 12.500, 6.400 menys 

Aquesta diferencia en termes de renda es veu corroborada també per la 

renda familiar bruta registrada per l’IDESCAT (2014) 

Llars que reben presentacions socials 

El 44,8% de les llars de Figueres reben prestacions socials un percentatge 

molt per sota de la situació de les llars catalanes (60,9%).  

 Aquesta menor proporció es deu especialment al baix percentatge de 

llars que reben prestacions d'atur (5,2% vs. 23,2%). 

 19,3% de les llars de Figueres tenen com a mínim un dels seus 

membres aturats. 

 En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a 

l'atur no es reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la 

taxa de cobertura a la llar és només al 26,9% 

Taxa de risc de pobresa: pobresa relativa 

D'acord als resultats obtinguts a l’Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres de 

2017, el 42,5% dels ciutadans de Figueres de 16 anys i més es troben per 

sota del llindar de pobresa de Catalunya, 17 punts percentuals més que en el 

conjunt de Catalunya (19,2% en 2016) 
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8. Privació material 

8.1. Conceptes i mesura de la privació material 

Del conjunt d’indicadors que poden donar una visió de quines són les condicions de 

vida de la ciutadania de Figueres, i comparar-les amb les condicions de vida de la 

població catalana en general, cal destacar aquelles que tenen a veure amb les 

dificultats i privacions materials.  

Així, existeix el consens a nivell europeu de que no poder assumir la despesa en 

determinats béns i serveis i la vivència general de dificultat per arribar a final de mes 

són indicador de pobresa. En l’entorn europeu s’han identificat els següents bens i 

serveis  

1. Retards en el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal 

(hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat ...) en els 12 últims mesos. 

2. Mantenir la llar adequadament calenta 

3. Assumir despeses imprevistes (Es considera la capacitat que té una llar per 

fer front a una despesa imprevista contant únicament amb els seus recursos 

propis, és a dir, sense demanar préstecs o compres a terminis per tal d'afrontar 

les despeses habituals. L'import de la despesa es va revisant cada any a partir 

de l'evolució del nivell d'ingressos de la població.) 

4. Menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies. 

5. Anar de vacances almenys una setmana a l'any 

6. Poder disposar d'un cotxe 

7. Poder disposar d'un ordinador personal. 

8. Poder disposar de televisió en color. 

9. Poder disposar de rentadora. 

10. Poder disposar d’un telèfon. 
 

A partir d’aquests es calculen dues taxes: 

 Taxa de privació material. Percentatge de població que té carència forçada 

d'almenys 3 ítems dels 7 primers béns i serveis mencionats. 

 Taxa de privació material severa. Percentatge de població que té carència 

forçada d'almenys 4 ítems dels 9 béns i serveis identificats (tots excepte el que fa 

referència a la disposició d’un ordinador personal). 
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L’enquesta realitzada permet conèixer quina és la situació de Figueres quant a privació 

material i la privació material severa a partir de càlculs o preguntes equivalents. En 

aquest sentit, pràcticament la totalitat dels indicadors europeus tenen la seva pregunta 

equivalent al qüestionari de l’Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres 2017, amb 

una excepció. L’indicador que fa referència als retards en el pagament de despeses 

relacionades amb l'habitatge principal s’ha calculat a partir de cinc preguntes de 

l’enquesta que pregunten a les persones enquestades sobre aspectes relacionats amb 

préstecs i despesa de la llar. Aquests aspectes són els següents: 

1. Préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra de l’habitatge principal. 

2. Compres ajornades o altres préstecs. 

3. Rebut del lloguer de l’habitatge principal. 

4. Factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció, etc.). 

5. Factures o rebuts de la comunitat. 
 

D’aquesta manera, quan les persones enquestades han contestat que efectivament 

degut a les dificultats econòmiques a la seva llar s’han endarrerit en el pagament 

d’algun dels ítems anteriors, han sigut considerats persones que viuen en llars amb 

aquesta privació material. 

A més, l’enquesta també permet relacionar aquesta privació material amb la percepció 

general de dificultat per arribar a final de mes. 

8.2. Quines privacions materials són més habituals? 

Tenint en compte les limitacions d'ingressos explicada, no sorprèn que la meitat de 

les llars de Figueres no pot permetre's anar de vacances almenys una vegada a 

l'any o fer-se càrrec de despeses econòmiques imprevistes (48,9% i 47,8%).  

En segon lloc, 1 de cada 4 persones viu en una llar en la que no pot permetre’s un 

ordinador o mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada (25,5% i 

24,4%). Altres privacions materials destacables són no poder permetre’s tenir un 

cotxe (22,1%) o endarrerir-se a l'hora de pagar els rebuts de l'habitatge o 

compres ajornades (14,6%). 

A més, el 10,2% s'ha endarrerit en el pagament del rebut del lloguer i el 7,9% no 

pot permetre's un àpat de carn o pollastre a la setmana.  
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Gràfic 8. Privacions materials. Figueres. 2016 

 

 

 

A la següent taula es pot observar la comparativa territorial entre el municipi de 

Figueres i Catalunya pel que fa als 7 ítems que són necessaris per calcular la Taxa 

de privació material. En tots els casos el percentatge de la població amb aquests 

tipus de privacions és més elevat a Figueres.  

Com s’ha comentat, el nombre de llars de Figueres que declaren no poder permetre’s 

un viatge de vacances d'almenys una setmana a l'any ascendeix al 48,9%, 15 punts 

més que en el cas de tota Catalunya (34,1%). L’altra privació que també pateix gairebé 

1 de cada 2 persones de Figueres és la disminució de la capacitat per fer front a 

despeses imprevistes (47,8% a Figueres i 37,2% a Catalunya), un dels primers i més 

intensos efectes de la crisi. 
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2,2%
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7,9%

10,4%

14,6%
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47,8%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No es poden permetre tenir una rentadora

No es poden permetre tenir una televisió

No es poden permetre tenir un telèfon

S’ha endarrerit en el pagament de préstecs 
hipotecaris sol·licitats per a la compra de l’habitatge …

S’ha endarrerit en el pagament de compres ajornades 
o altres préstecs en els darrers 12 mesos

S’ha endarrerit en el pagament de factures o rebuts 
de la comunitat en els darrers 12 mesos

No es poden permetre un àpat de carn, pollastre o
peix (o l'equivalent per als vegetarians) almenys…

S’ha endarrerit en el pagament del rebut del lloguer de 
l’habitatge principal en els darrers 12 mesos

S’ha endarrerit en el pagament de factures o rebuts 
de serveis en els darrers 12 mesos

No es poden permetre tenir un cotxe

No es poden permetre mantenir l'habitatge a
temperatura adequada

No es poden permetre tenir un ordinador personal

No es poden fer càrrec de despeses imprevistes 
(750€)

No es poden permetre anar de vacances almenys una 
setmana a l’any        

Base: 404 
Font: Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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A banda, encara que amb prevalença més baixa, altres indicadors de privació 

importants són no poder disposar d’un ordinador personal (25,8% a Figueres i 5,1% al 

conjunt de Catalunya), les dificultats per mantenir una temperatura adequada a 

l'habitatge (24,4% i 8,7%), la renúncia a tenir un cotxe perquè no se’l poden permetre 

(22,1% i 6,8%) o els retards en pagament de despeses relacionades amb l’habitatge 

principal (18,6% i 9,2%).  

Finalment, es vol destacar que mentre que el 7,9% de la població de Figueres no 

pot permetre’s un àpat de carn o peix (o l’equivalent per als vegetarians), 

aquesta xifra és només d’un 2,9% en el global de Catalunya. 

Taula 20. Població amb privació material per tipus de privacions. 
Comparativa territorial 

Privacions en els 9 ítems de càlcul de 
la privació material severa 

Catalunya 
(2016)1 

Figueres 
(2017)2 

Diferència 

No es pot permetre anar de vacances 
almenys una setmana a l’any 

34,1 48,9 +14,8 

No té capacitat per fer-se càrrec de 
despeses imprevistes (750€) 

37,2 47,8 +10,6 

No es pot permetre disposar 
d'ordinador personal 

5,1 25,8 +20,7 

No es pot permetre mantenir 
l'habitatge a temperatura adequada 

8,7 24,4 +15,7 

No es pot permetre disposar de cotxe                                   6,8 22,1 +15,3 

Té retards en pagament de despeses 
relacionades amb l'habitatge principal 

9,2 18,6 +9,4 

No es pot permetre menjar carn, 
pollastre o peix (o l'equivalent per als 
vegetarians) almenys cada dos dies                     

2,9 7,9 +5,0 

Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de IDESCAT. Enquesta de Condicions de Vida. 2016 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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8.3. Dificultats en el pagament de préstecs i despesa de la llar  

Es desitja parar atenció a dos fenòmens de privació importants: el pagament de 

l'habitatge i la pobresa energètica. 

En primer lloc, analitzant els cinc aspectes que conformen l’indicador que fa referència 

als retards en el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal, 

s’observa que gairebé el 14,6% de les llars del municipi té deutes per factures o 

rebuts de serveis. En segon lloc, al 10,4% hi viuen persones amb rebuts del 

lloguer endarrerits per motius econòmics. 

Ara bé, si es fa el càlcul en funció de les llars afectades sobre cada una d’aquestes 

despeses o préstecs, s’observa que una de cada quatre les llars amb règim de 

lloguer té rebuts del lloguer pendents i, per tant, té dificultats en el pagament 

(26,9%). En canvi, malgrat la propietat és la tinença majoritària a Figueres, el 8,9% de 

les llars amb hipoteca té dificultats per pagar aquest pagament mensual. 

Taula 21. Llars amb dificultats en el pagament de préstecs i 
despesa de la llar. Figueres.  

Dificultats associades a  
la despesa corrent de l'habitatge 

Sobre total 
 de llars1 

Sobre les 
llars amb 
aquesta 

despesa o 
préstec2 

Té retards en pagament de despeses 
relacionades amb l'habitatge principal* 

18,6 -- 

Factures o rebuts de serveis 
(llum, aigua, gas, calefacció, etc.) 

14,6 14,8 

Rebut del lloguer de l’habitatge principal 10,4 26,9 

Factures o rebuts de la comunitat 7,9 9,4 

Compres ajornades o altres préstecs 5,2 12,8 

Préstecs hipotecaris sol·licitats per 
a la compra de l’habitatge principal 

3,2 8,9 
1 Base: 404 
2 Base  Persones amb aquest tipus de despesa: 398, 156, 341, 164, 146 
Font: Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
* Casos que tenen alguna de les despeses detallades amb retards en pagaments.  

 

Centrant l’anàlisi en el nombre de llars amb el nombre de llars on aquests préstecs i 

despeses endarrerides no han sigut quelcom puntual, sinó que han patit aquesta 

situació de forma habitual –amb la qual cosa es troben amb dificultats importants per 

fer-se càrrec d’aquestes despeses– destaca el gairebé el 20% de llars en les que hi 

ha dificultat per pagar el lloguer i el 12,3% de les llars en les que dues o més 
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vegades s’han trobat amb factures o rebuts de serveis que no han pogut abonar 

a temps per motius econòmics en el darrer any. 

Gràfic 9. Percentatge de llars amb dificultats de pagament de despeses 
associades a  l'habitatge segons freqüència. Figueres 

 

 

 

8.4. Aproximació a la pobresa energètica  

Tot i que actualment no existeix una definició consensuada del que comprèn la 

pobresa energètica i de quins són els seus indicadors de mesura, l'enquesta realitzada 

permet concretar aquest fenomen a partir de dues dades: 

 La dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge en les condicions de temperatura 

adequades per raons econòmiques 

 Els impagaments en les factures dels subministraments. 

Com s'ha indicat, el 24,4% de les llars de Figueres no es poden permetre mantenir 

el seu habitatge principal a una temperatura adequada. Per altra banda, el 18,6% 

té pagaments pendents de despeses relacionades amb l’habitatge. 

D’aquesta manera, s’estima el nombre de llars en risc de pobresa energètica al 

municipi de Figueres és aproximadament del 31,9%, com a conseqüència de viure 

en una o altra situació de risc.  

2,7%

2,6%

1,8%

2,5%

7,1%

6,2%

6,7%

11,0%

12,3%

19,9%

0% 10% 20% 30%

Préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra 
de l’habitatge principal

Factures o rebuts de la comunitat

Compres ajornades o altres préstecs

Factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas,
calefacció, etc.)

Rebut del lloguer de l’habitatge principal

Sí, només una vegada Si, dues o més vegades

Base: Persones amb aquest tipus de despesa: 156, 398, 164, 341, 146 
Font: Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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Gràfic 10. Població en risc de pobresa energètica. Figueres. 

 
 

 

 

8.5. Taxa de privació material 

A continuació s'exposen els principals indicador de privació material, que es deriven 

dels recomptes de les variables anteriors.  

En primer lloc cal fer recompte del nombre de privacions. El 34,4% de la ciutadania 

de Figueres viu en una llar en la que no es pateix cap privació material. 

 Es tracta d’una situació 20 punts per sota de la situació global de Catalunya.  

 

El 16,1% pateix una privació, el 14,6% dues o el 34,9% tres o més.  

 En comparació amb Catalunya, el percentatge dels que viuen en una llar amb 

tres privacions o més és molt superior (15,5% vs. 34,9%). 

  

14,6%

24,4%

30,4%

0% 10% 20% 30% 40%

Té retards en pagament de factures o
rebuts de serveis (llum, aigua, gas,

calefacció, etc.)

No es pot permetre mantenir
l'habitatge a temperatura adequada

Risc de pobresa energètica

Base: 404 
Font: Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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Taula 22. Població per nombre de privacions 
materials. Comparativa territorial.  

Nombre de 
privacions 

Catalunya 
(2016)1 

Figueres 
(2017)2 

Diferència 

Cap privació 54,8 34,4 -20,4 

Una privació 13,7 16,1 2,4 

Dues privacions 16,0 14,6 -1,4 

Tres privacions i 
més 

15,5 34,9 +19,4 

  100,0 100,0   
Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de IDESCAT. Enquesta de Condicions de Vida. 2016 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 
2017 
 

 

Aquesta darrera dada, patir un mínim de 3 de les 7 privacions, permet afirmar que la 

taxa de privació material a Figueres és del 34,9%, un percentatge molt superior a 

la situació general de Catalunya (15,5%). 

Gràfic 11. Taxa de privació material. Comparativa territorial. 

 
 

 
 
 

 

15,5%

34,9%
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30%

40%

Catalunya* (2016) Figueres** (2017)

Base: 404 
Font: 
* Elaboració pròpia partir de IDESCAT 
** Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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8.6. Taxa de privació material severa 

Si s’amplia la taxa a una mirada més complexa de la privació material, comptant les 

persones que viuen a llars en les que almenys hi ha privació en 4 de 9 serveis i béns 

clau, es pot afirmar que a Figueres el 16,1% de la població viu en situació de 

privació material severa, 3 vegades més que el conjunt de la població catalana 

(5,5%). 

Gràfic 12. Taxa de privació material severa. Comparativa territorial. 

 
 

 

 

 

A continuació es mostren els 9 ítems que són necessaris per calcular la Taxa de 

privació material severa. Com es pot observar es tracta de pràcticament els mateixos 

que els ja descrits anteriorment11.  

 

 

 

 

  

                                                
11 L’IDESCAT no facilita la informació per als ítems addicionals de manera que no es poden 

comparar.  

5,5%

16,1%
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Base: 404 
Font: 
* Elaboració pròpia partir de IDESCAT 
** Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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Taula 23. Població amb privació material severa per tipus de privacions. 
Figueres 

Privacions en els 9 ítems de càlcul de la privació 
material severa 

Figueres 
(2017)2 

No es pot permetre anar de vacances almenys una 
setmana a l’any 

48,9 

No té capacitat per fer-se càrrec de despeses 
imprevistes (750€) 

47,8 

No es pot permetre mantenir l'habitatge a temperatura 
adequada 

24,4 

No es pot permetre disposar de cotxe  22,1 

Té retards en pagament de despeses relacionades amb 
l'habitatge principal 

18,6 

No es pot permetre menjar carn, pollastre o peix (o 
l'equivalent per als vegetarians) almenys cada dos dies                           

7,9 

No es pot permetre tenir un telèfon 2,2 

No es pot permetre tenir una televisió 1,2 

No es pot permetre tenir una rentadora 0,7 

Base: 404 
Font: Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
 

 

Taula 24. Població per nombre de privacions 
materials. Comparativa territorial.  

Nombre de 
privacions 

Catalunya 
(2016)1 

Figueres 
(2017)2 

Diferència 

Cap privació 54,8 34,4 -20,4 

Una privació 13,7 16,1 2,4 

Dues privacions 16,0 14,6 -1,4 

Tres privacions i 
més 

15,5 34,9 +19,4 

  100,0 100,0   
Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de IDESCAT. Enquesta de Condicions de Vida. 2016 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 
2017 
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Taula 25. Privació material. Comparativa territorial.  

 
Catalunya 

(2016)1 
Figueres 
(2017)2 

Diferència 

Taxa de privació 
material 

15,5 34,9 +19,4 

Taxa de privació 
material severa 

5,5 16,1 +10,6 

Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de IDESCAT 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 
2017 

 

 

8.7. Nombre de vehicles a la llar 

Un dels indicadors de privació material més clàssics ha estat conèixer quantes llars no 

es poden permetre tenir un cotxe, independentment de si el volen o no el poden/saben 

fer servir. Així, la disposició de vehicle –així com el nombre de vehicles de la llar– ha 

estat un indicador de riquesa clàssic. Per aquest motiu s'inclou en el present informe. 

Com s’ha indicat, gairebé el 80% de les llars de Figueres poden permetre’s tenir 

com a mínim un cotxe i el 77% en té almenys un.  

D’aquests, de mitjana en tenen 1,3 cotxes per llar, de manera que en tres de cada 

quatre llars hi ha un cotxe i són residuals els casos amb tres cotxes o més.  

 

Gràfic 13. Població segons disposició de vehicle. Figueres. 

 

 

No 
contesta

6,7%

No
16,3%

Sí
77,0%

Llar amb vehicle. Nombre i mitjana 
de cotxes. Figueres.. 
  % 
Un cotxe 74,0 
Dos cotxes 24,1 
Tres cotxes 1,6 
Quatre cotxes 0,3 
Total 100,0 
Mitjana de cotxes per 
llar 

1,3 

Base: 311 
Font: Elaboració pròpia a partir de: Enquesta 
d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017  

Base: 404 
Font: Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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8.8. Dificultat per arribar a fi de mes 

El darrer indicador general analitzat consisteix en la declaració subjectiva de fins a 

quin punt a la llar s'arriba a final de mes.  

En l'actual context de privacions, i especialment privacions que afecten les llars a 

l’hora de marxar de vacances o de fer-se càrrec de despeses imprevistes, tant sols el 

50,5% de la població de Figueres considera que té dificultats per arribar a final 

de mes (ja sigui molta dificultat”, “amb dificultat” o “amb certa dificultat).  

Malgrat les elevades privacions que es tenen a Figueres relacionat amb el reduït 

nombre d'ingressos, es tracta d'un percentatge molt per sota del conjunt de 

Catalunya (63,3%).  

Per tant, un percentatge superior d'habitants de Figueres opina que arriba a final de 

mes amb facilitat (amb major o menor mesura) que en el conjunt de llars (49,6 i 36,7). 

 

Gràfic 14. Població amb dificultats per arribar a fi de mes. 
Comparativa territorial. 
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Amb molta dificultat Amb dificultat Amb certa dificultat

Base: 404 
Font: 
* Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Enquesta de Condicions de Vida. 2016 
** Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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Taula 26. Població segons la dificultat per arribar a fi de 
mes. Comparativa territorial.  

 
Catalunya 

(2016)1 
Figueres 
(2017)2 

Diferència 

Amb molta dificultat 12,7 11,0 -1,7 

Amb dificultat 19,6 15,0 -4,6 

Amb certa dificultat 31,0 24,5 -6,5 

Amb certa facilitat 26,2 34,8 +8,6 

Amb facilitat 10,1 13,8 +3,7 

Amb molta facilitat 0,4 1,0 +0,6 

  100,0 100,0   
Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Enquesta de Condicions de Vida. 2016 
2 Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
 

  

 

8.9. Ingressos mínims 

La renda neta anual, que recull els ingressos de les llars restant l'impost sobre la 

renda, és determinant a l’hora de saber la quantitat de diners mensuals que una llar 

pensa que necessita disposar per tal d’arribar bé a final de mes. En gràfic 28 mostra el 

nivell d’ingressos mínims necessaris per viure de forma prou digna a Figueres, en 

opinió dels ciutadans i ciutadanes.  

De mitjana, les llars figuerenques pensen que necessiten una mitjana 

d'ingressos anuals de 24.664,40€, gairebé 3.000 menys en l’actualitat de mitjana. 

Així, les llars que ingressen menys de 25.000€ l’any perceben que no disposen 

dels ingressos suficients i indiquen que en necessiten més per cobrir les seves 

necessitats mínimes.  

Aquest fet és més extrem a les llars amb ingressos de fins a 9.000€ que declaren 

que necessitarien fins a 14.000€ anuals per mantenir-se, uns 9.000€ més l’any. 

Igualment, les llars que ingressen entre 9.001 i 14.000€ opinen que necessitarien 

uns 19.000€ anuals de mitjana, uns 7000€ més. 
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Aquesta situació també es dona en els següents trams d’ingressos però la diferència 

és una mica menor, de 5000 a 3000€.  

En canvi, a les llars que ingressen més de 25.000€ anuals pensen que per arribar 

a fi de més amb garanties necessiten ingressar una quantitat que es troba dins 

del seu interval actual. De fet si es fa el mateix càlcul de mitjana ingressen més del 

que necessitarien.  

Cal destacar com la percepció de necessitat d’ingressos és correlaciona amb l’interval 

d’ingressos declarat de manera que més necessiten els que menys ingressos 

tenen. Tanmateix, els ingressos addicionals que necessiten els mantindrien en 

l’interval d’ingressos en que es troben en l’actualitat no suposant una millora 

respecte a la resta de grups d’ingressos. Així, per exemple, les persones que 

ingressen fins a 9.000€ creuen que ingressant 14.000€ seria suficient de per millorar 

però seguirien sent l’interval d’ingressos més baix. Cal recordar que es tracta 

d’estimacions generals i que s’han realitzat en base a mitjanes. 

 

Taula 27. Ingressos anuals nets que com a mínim pensen necessiten 
per a que la seva llar arribi a final de mes. Figueres. 

  
Renta neta 

familiar 
disponible 

Mitjana 
ingressos 
desitjats 

 
Diferència 
(mediana- 
desitjat)* 

Fins a 9.000 euros 10,4 14.016,70  -9.516,70 

De 9.001 a 14.000 euros 17,8 19.273,90  -7.773,40 

De 14.001 a 19.000 euros 19,8 21.725,40  -5.224,90 

De 19.001 a 25.000 euros 21,8 25.166,70  -3.166,20 

De 25.001 a 35.000 euros 15,3 28.092,00  1.908,50 

35.001 euros i més 14,9 38.569,40  4.881,80** 

Total 100,0 24.664,40  -2.921,90*** 

Base: 404 
Font: Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
* Mediana de l’interval menys mínim desitjat. Per exemple fins a 9000€ mediana 4.500 (4500-14.016?-
9516,7) 
** Interval màxim calculat com a mitjana de les medianes dels intervals anteriors 
*** Mitjana declarada (21.742,50) per llar-mitjana desitjada (24.664,40) 
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Privacions més freqüents 

 La meitat de les llars de Figueres no pot permetre's anar de vacances 

almenys una vegada a l'any o fer-se càrrec de despeses econòmiques 

imprevistes (48,9% i 47,8%).  

 En segon lloc, 1 de cada 4 persones viu en una llar en la que no pot 

permetre’s un ordinador o mantenir el seu habitatge a una temperatura 

adequada (25,5% i 24,4%).  

 Altres privacions materials destacables són no poder permetre’s tenir un 

cotxe (22,1%) o endarrerir-se a l'hora de pagar els rebuts de l'habitatge 

(18,6%) o compres ajornades (14,6%).  

 A més, el 10,2% s'ha endarrerit en el pagament del rebut del lloguer i el 

7,9% no pot permetre's un àpat de carn o pollastre a la setmana. 

 En tots els casos són privacions de 10 a 20 punts percentuals superiors 

que a Catalunya. Es vol destacar que mentre que el 7,9% de la població 

de Figueres no pot permetre’s un àpat de carn o peix (o l’equivalent per 

als vegetarians), aquesta xifra és només d’un 2,9% en el global de 

Catalunya. 

Dificultats de pagament de la despesa de la llar 

En conjunt el 18,6% té dificultats de pagaments associats a la llar: 

 14,6% deutes per factures o rebuts de serveis.  

 El 10,4% hi viuen persones amb rebuts del lloguer endarrerits (26,9% 

dels que tenen un lloguer) 

 Es redueix al 3,2% els casos d’hipoteca pendent (8,9% dels que tenen 

hipoteca) 

 En general són situacions recurrents. No només una vegada. 

Pobresa energètica 

Aproximadament del 30,4% viu en una llar en la que hi ha algun indicador de 

pobresa energètica:  

 24,4% de les llars de Figueres no es poden permetre mantenir el seu 

habitatge principal a una temperatura adequada 

 El 14,6% té dificultats per pagar despeses de serveis (aigua, llum, 

calefacció, etc...) 
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Privació material  

La taxa de privació material a Figueres és del 34,9%, un percentatge molt 

superior a la situació general de Catalunya (15,5%) (almenys 3 de les 7 

privacions que inclou l’indicador 

 El 16,1% de la població viu en situació de privació material severa, 3 

vegades més que el conjunt de la població catalana (5,5%) (4 dels 9 

ítems que inclou l’indicador) 

Dificultat per arribar a final de mes 

En l'actual context de privacions, tant sols el 50,5% de la població de 

Figueres considera que té dificultats per arribar a final de mes. 

 Es tracta d'un percentatge molt per sota del conjunt de Catalunya 

(63,3%).  

Ingressos desitjats 

De mitjana, les llars figuerenques pensen que necessiten una mitjana 

d'ingressos anuals de 24.664,40€, gairebé 3.000 menys en l’actualitat de 

mitjana. 

 Com es pot observar aquesta diferència s’aproxima molt a la diferència 

d’ingressos respecte la mitjana catalana.  

 Aquest fet és més extrem a les llars amb ingressos de fins a 9.000€ que 

declaren que necessitarien fins a 14.000€ anuals per mantenir-se, uns 

9.000€ més l’any. Igualment, les llars que ingressen entre 9.001 i 14.000€ 

opinen que necessitarien uns 19.000€ anuals de mitjana, uns 7000€ més. 
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9. Taxa AROPE de Figueres 2017  

9.1. Situació general  

L'objectiu final d'aquest informe és aportar evidència sobre les tendències de la 

vulnerabilitat econòmica i material a Figueres. Amb aquest objectiu s'han analitzat 

fins ara les dades sobre ingressos i condicions materials de vida de les llars, a 

partir de l’Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres, 2017. Al llarg de l'informe 

s'han fet les comparacions dels mateixos indicadors amb el conjunt de Catalunya a 

partir principalment l'Enquesta de condicions de vida (INE, IDESCAT). 

Tot i que els ingressos segueixen sent la variable més decisiva per analitzar la pobresa 

econòmica, altres indicadors han anat guanyant importància en l'àmbit europeu, en 

coherència amb el major èmfasi donat al concepte d'exclusió social. Així, l'Estratègia 

EU2020 va posar en marxa un indicador específic, denominat AROPE (At Risk Of 

Poverty and Exclusion), un indicador que mesura el risc de pobresa o exclusió social 

incorporant al risc de pobresa relativa dos components més: la privació material 

i la intensitat del treball a la llar. Concretament la taxa AROPE combina: 

 Taxa de risc de pobresa: es consideren en risc de pobresa totes aquelles 

persones amb ingressos per sota del 60% de la mediana per unitat de consum.  

 Privació material severa: llars que no es poden permetre 4 o més de 9 

necessitats analitzades en l'apartat específic. 

 Baixa intensitat del treball (IT): relació entre el nombre de mesos treballats 

per tots els membres de la llar i el nombre total de mesos que, en teoria, 

podrien treballar com a màxim totes les persones en edat de treballar. 

Així, la Taxa AROPE considera que una persona està en risc de pobresa o exclusió 

social quan es troba almenys en alguna de les condicions següents: en risc de 

pobresa, en situació de privació material severa o viu en una llar amb una intensitat del 

treball molt baixa. 

Fent aquest recompte, l’any 2017 el 47,8% de la població de Figueres es troba en 

risc de pobresa o exclusió social. Aquest percentatge és 25,3 punts superior 

respecte la població en risc identificada a Catalunya (22,5%)12. 

  

                                                
12 Assumint que l’Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres, 2017 té una mostra reduïda i cert marge 

d'error cal indicar l'interval de confiança en que es troba aquest indicador. Concretament la taxa 
AROPE a Figueres es trobaria entre el 42,9 % i 52,6% (95% de confiança).  
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Gràfic 15. Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE). 
Comparativa territorial. 

 
 

 

 
 

Com es pot deduir de l'anàlisi realitzat fins ara, a Figueres el principal motor del ric 

social és la pobresa econòmica, és a dir, l'elevat percentatge de ciutadans amb 

ingressos econòmics baixos (42,5% vs. 19,2% a Catalunya). 

En segon lloc, la privació material severa afecta el 16,1% de la població de 

Figueres, i el component de la taxa AROPE que gairebé triplica respecte la dada 

catalana (5,5%). 

En canvi, no es pot associar a la intensitat del treball ja que a Figueres el 7,3% de 

la població catalana viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa, una xifra 

pràcticament idèntica al nivell registrat en el global de Catalunya (7,2%). 

Taula 28. Components de la Taxa AROPE. Comparativa territorial 

 
Catalunya 

(2016)1 
Figueres 
(2017)2 

Diferència 

Taxa de risc de pobresa 19,2 42,5 -23,3 

Baixa intensitat del treball* 7,2 7,3 = 

Privació material severa 5,5 16,1 -10,6 
Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de: IDESCAT 
2 Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
* Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys. 

 

22,5%

47,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Catalunya* (2016)

Figueres** (2017)

Base: 404 
Font: 
* Elaboració pròpia partir de: IDESCAT 
** Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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Com s'ha indicat en l'apartat anterior, existeixen altres indicadors que reforcen el fet 

de que a Figueres la renda és la principal font de desigualtat respecte a la mitjana 

catalana. Així, els ingressos anuals nets mitjans de la llar se situen en 21.860,11€, 

gairebé 9.500€ menys que la mitjana de Catalunya (31.339,00€).  

Igualment, la renda familiar disponible bruta (RFDB), la macromagnitud que mesura 

els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a 

l'estalvi, reforça les dades obtingudes amb l’enquesta realitzada en 2017. L’any 2014, 

la RFDB per habitant Figueres va ser de 12.800€, un 78% de la renda familiar 

disponible bruta de Catalunya (16.500€)13. 

Taula 29. Renda neta familiar disponible. Comparativa territorial 

 
Catalunya 

(2016)1 
Figueres 
(2017)2 

Diferència 

Mitjana per llar (€) 31.339,00 21.742,50 -9.596,50 

Mitjana per persona (€) 12.660,00 8.971,60 -3.688,40 

Mitjana per unitat de consum (€) 18.828,00 12.464,16 -6.363,84 
Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de. IDESCAT a partir de l’Enquesta de condicions de vida. 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
Catalunya: Metodologia a partir d’una mostra de persones 
Definicions: 
Unitat de consum: Concepte comptable diferent al membre de la llar que s'obté aplicant uns factors d'ajust a la 
despesa, i ens permet ponderar nivells distints de necessitat entre llars de diferent dimensió i composició. Per 
determinar el nombre d'unitats de consum equivalents de les llars s'utilitza l'escala de l'OCDE modificada, que 
dóna un pes d'1 al primer adult, un pes de 0,5 a la resta d'adults i un pes de 0,3 als menors de 14 anys.  
 

 

Taula 30. Renda bruta familiar disponible. Comparativa territorial. 

  
Catalunya  

(2014) 
Figueres  

(2014) 

RFBD per habitant (€)  16.500 12.800 

RFBD per habitant 
(índex base Catalunya=100) 

100 78,0 

Font: Comptabilitat nacional (INE)  

Definicions: 

Renda familiar disponible bruta (RFDB): Macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els 
residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos 
de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració 
d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració 
pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les 
famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, 
atès que no dedueix cap consum del capital fix. 

                                                
13 El llistat de municipis es facilita a l'annex.  
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9.2. Components de la Taxa AROPE 

 

Quant als tipus de situacions que s'identifiquen: 

 1 de cada 3 ciutadans i ciutadanes de 16 anys i més (33,4%) viu en una situació 

de les tres (Catalunya, 16,3%). 

 El 12,4% viu en dos de les tres situacions (Catalunya, 6,2%). 

 Partir els tres components de pobresa és infreqüent (2% a Figueres i 1,4% a 

Catalunya), donada la interrelació que existeix entre ells. 

 

Taula 31. Taxa AROPE. Població per nombre de components. 
Comparativa territorial  

 
Catalunya 

(2016)1 
Figueres 
(2017)2 

Diferència 

Cap component AROPE 77,5 52,2 -25,3 

Un component AROPE 16,3 33,4 +17,1 

Dos components AROPE 4,8 12,4 +7,6 

Tres components AROPE 1,4 2,0 +0,6 

Total 100,0 100,0   
Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de: IDESCAT 
2 Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
 
 

 

Si es tenen en compte les diferents situacions, es pot observar que el 28,2% de les 

llars només es trobarien en risc de pobresa i no tindrien cap altra component 

associat a la taxa AROPE. El 10,4% viuen en risc de pobresa i amb privació 

material severa.  

 

El 3,5% viuria bàsicament en situació de privació i el 2% combinaria tots tres 

components.  
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Gràfic 16. Població per tipus de components. Figueres. 

 

  
Base: (Llars en risc de pobresa) 193 

Font: Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion), inclou alguna de les següents 

situacions: 

 Taxa de risc de pobresa 

 Privació material severa 

 Baixa intensitat del treball (IT) 

L’any 2017 el 47,8% de la població de Figueres es troba en risc de pobresa o 

exclusió social.  

 Aquest percentatge és 25,3 punts superior respecte la població en risc 

identificada a Catalunya (22,5%) 

A Figueres el principal motor del ric social és la pobresa econòmica, és a dir, 

l'elevat percentatge de ciutadans amb ingressos econòmics baixos (42,5% 

vs. 19,2% a Catalunya). 

En segon lloc, la privació material severa afecta el 16,1% de la població de 

Figueres, i el component de la taxa AROPE que gairebé triplica respecte la dada 

catalana (5,5%). 

En canvi, no es pot associar a la intensitat del treball ja que a Figueres el 7,3% 

de la població catalana viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa, 

una xifra pràcticament idèntica al nivell registrat en el global de Catalunya (7,2%). 

 1 de cada 3 ciutadans i ciutadanes de 16 anys i més (33,4%) viu en una 

situació de les tres (Catalunya, 16,3%). 

 El 12,4% viu en dos de les tres situacions (Catalunya, 6,2%). 

 Partir els tres components de pobresa és infreqüent (2% a Figueres i 1,4% a 

Catalunya), donada la interrelació que existeix entre ells. 

 

Si es tenen en compte les diferents situacions, es pot observar que el 28,2% de 

les llars només es trobarien en risc de pobresa i no tindrien cap altra 

component associat a la taxa AROPE. El 10,4% viuen en risc de pobresa i 

amb privació material severa.  

 

El 3,5% viuria bàsicament en situació de privació i el 2% combinaria tots tres 

components.  
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10. Síntesi 

11.1. Resum dels indicadors 

 

Taula 32. Resum dels indicadors clau. Comparativa territorial.  

Indicador 
Definició 
sintètica 

Catalunya 
2016 

Estimació 
Figueres 

2017 
Comparativa 

Baixa 
intensitat 
del treball 
(IT) 
 

Relació entre el nombre 
de mesos treballats per 
tots els membres de la 
llar i el nombre total de 
mesos que, en teoria, 
podrien treballar com a 
màxim totes les 
persones en edat de 
treballar 

7,2% 7,3% = 

Renda 
disponible 
de la llar 

 

Ingressos nets rebuts 
per tots els membres 
de la llar. Es tenen en 
compte els ingressos 
per treball per compte 
d’altri, els guanys del 
treball per compte 
propi, les prestacions 
socials, les rendes del 
capital i de la 
propietat, els 
ingressos de plans de 
pensions privats, les 
transferències 
rebudes i pagades 
entre llars, els 
ingressos rebuts pels 
menors, i el resultat 
de la declaració de 
l’IRPF. L’únic 
component no 
monetari que s’hi 
inclou és el cotxe 
d’empresa. També es 
calcula per unitat de 
consum i per persona.  

Mitjana per 
llar (€) 31.339 21.742,50 -9.596,50 

Mitjana per 
persona (€) 12.660 8.971,60 -3.688,40 

Mitjana per 
unitat de 
consum (€) 

18.828 12.464,16 -6.363,84 
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Taula 32. Resum dels indicadors clau. Comparativa territorial.  

Indicador 
Definició 
sintètica 

Catalunya 
2016 

Estimació 
Figueres 

2017 
Comparativa 

Taxa risc 
de pobresa 

Persones tenen uns 
ingressos inferiors a 
un determinat llindar. 
Per a un territori, 
s’estableix el llindar 
del risc de pobresa en 
el  60% de la mediana 
dels ingressos del 
total d’unitats de 
consum. Així, es 
considera que les 
persones que viuen 
amb ingressos 
menors als d’aquest 
llindar es troben en 
risc de pobresa. 

19,2% 42,5% 23,3 

Taxa de 
privació 
material 

Privacions en  3 ítems 
dels 7 establerts per a 
al càlcul  

15,5% 34,9% 19,4 

Taxa de 
privació 
material 
severa 

Privacions en 4 ítems 
dels 9 establerts per a 
al càlcul  5,5% 16,1% 10,6 

Dificultat 
per arribar 
a final de 
mes 

Declaració subjectiva 
de fins a quin punt a 
la llar s'arriba a final 
de mes. 

63,3% 50,5% 13,1 

Taxa Arope Es troba a una llar en 
la que hi ha algun 
dels components 
següents: 
Baixa intensitat del 
treball (IT) 
Taxa risc de pobresa 
Taxa de privació 
material severa 

22,5 47,8 25,3 
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11.2. Síntesis dels capítols 

A. Estructura de la població 
 

La taxa formació insuficient s’assimila a la situació general de Catalunya 

(10,9%) i la de formació superior també (20%). 

Hi ha més persones amb formació primària (21,5% vs. 17,9%) i  menys amb 

formació secundària (46,8% vs. 58,7%). 

Cal valorar la relació amb el fracàs escolar que s'analitza al mapa de 

vulnerabilitat. 

 

A Figueres la majoria de la població és nascuda a l'estat espanyol (71,6%), el 

33,8% a la mateixa ciutat de Figueres.  

La població no nascuda a Figueres (66,2%) de mitjana fa més de 30 anys que 

hi resideix.  

Tanmateix, els nascuts Girona, resta de Catalunya, resta d'Espanya fa molts més 

anys que hi resideixen, mentre que la població nascuda a l'estranger només fa 

13 anys de mitjana que resideix al municipi.  

Aquesta població coincideix en gran mesura amb la taxa de nacionalitat 

estrangera (27,5%), el que indica que pocs figuerencs nascuts a l'estranger 

disposen de nacionalitat espanyola.  
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B. Les característiques de les llars 
 

Les llars figuerenques són una mica més grans que en el conjunt de 

Catalunya: 

 De mitjana es resideix en una llar de 2,7 persones (2,5, a Catalunya). 

 Les llars de 3 i 4 persones són més freqüents (20,6% vs. 25,2% i 

16,9% vs. 21%) 

 Són menys habituals les llars en les que només hi viu una persona 

(24,9% vs. 15,3%). 

La major part són parelles amb fills (43,9%), un percentatge superior al de la 

situació general de Catalunya (34,5%), seguides de les formades per una 

parella sense fills (24,6%). 

Cal destacar que 1 de cada 10 llars és monoparental (9,2%), majoritàriament 

monomarentals (8,6%), una proporció molt similar al conjunt de Catalunya 

(11,5% vs. 9,2%). 

 En total, s’estima que al 35,1% de les llars resideixen menors de 18 

anys.  
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C. Condicions residencials 
 

A Figueres el 68,3% resideix en un habitatge de propietat i el 28% de lloguer. 

Quan hi ha propietat la major part no té deutes pendents (36,4%), mentre que 

1 de cada 4 llars de Figueres (24,0%) té una hipoteca pendent de pagar. 

 Un reduït 0,7% declara que en l’actualitat està ocupant un habitatge en el 

que no paga cap renda per necessitat.  

 La propietat és menys freqüent a Figueres (68,3%) que a Catalunya 

(74,3%), el que tenen la propietat pagada representen un volum similar, però 

hi ha menys deute hipotecari (24% vs. 34,1%).  

En conjunt, el 52% dels figuerencs i figuerenques viu en un habitatge pel que 

ha de pagar lloguer o hipoteca. 

 Es tracta d'un percentatge similar al del conjunt d’habitatges principals de 

Catalunya (53,9%), si bé, a Figueres hi ha més pes del lloguer (28% vs. 

19,8%) que per hipoteca (24% vs. 34,1%). 

El 52% de persones amb règim de tinença de lloguer o propietat que tenen 

pagaments associats a l’habitatge paguen de mitjana 461,86€. 

 En conjunt a Figueres es paga més per l’habitatge de propietat (524,84€) 

que de lloguer (404,66 €). 
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D. Situació laboral 
 

El 77,6% dels ciutadans de Figueres estan laboralment actius, i el 20,2% es 

troba inactiu. Entre els actius, la taxa d'atur se situa en 19,7%.  

 A Figueres hi ha una taxa d’activitat molt similar a la registrada en el 

conjunt de Catalunya (78,7% i 77,6%). 

 En canvi, la taxa d'atur a Figueres se situa per sobre de la taxa catalana 

tant si es compara amb l'EPA (15,3 vs. 19,7%) com amb l'atur registral 

(12,7% i 17,4%).  

A Figueres, en el darrer any, la població activa ha treballat de mitjana 9,7 

dels 12 mesos de l'any 

 La població amb feina ha treballat pràcticament tot l'any (11,4 mesos) 

 Però la població a l'atur ha treballat només 2,6 mesos passant de mitjana 

9 mesos de l'any a l'atur. 

 
A Figueres a les llars hi ha una mica menys d'activitat laboral que al conjunt 

de Catalunya  

 77% de les llars està composta per un actiu o més, quatre punts per sota 

de la situació catalana en general (73,7%).  

 Així, en el 22,3% de les llars no hi ha cap persona activa laboralment, 

quatre punts per sobre que al conjunt de la població catalana.  

A partir d'aquesta situació general, es poden identificar tres situacions de 

risc relacionades amb l'ocupació a les llars: 

 Hi ha més llars en les que com a mínim hi ha un actiu ocupat (73,8%), una 

xifra superior a la dada catalana (67%). 

 Ara bé, hi ha menys llars amb tots els actius ocupats a Figueres (31,2%), 

25 punts percentuals per sota del conjunt de Catalunya (56,2%) 

 De fet, en el 19,3% de les llars de Figueres hi ha almenys 1 actiu 

desocupat lleugerament per sobre de la situació catalana (17,1%).  

Hi ha més atur que afecta a les situacions de falta d'ocupació de les llars 

d'algun dels membres, però no es detecta menor activitat  

En conseqüència, a Figueres el 7,3% de les llars tenen una baixa intensitat 

d'ocupació, una proporció quasi idèntica a la de Catalunya en conjunt (7,2%).  
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E. Ingressos 
 

Renda neta familiar disponible 

De mitjana, a les llars figuerenques tenen d'ingressos anuals de 21.742,50€, 

9.600 menys que les llars catalanes en general.  

 Per persona, la mitjana d'ingressos anuals nets és de 9.000€, 3.700 

menys que en el conjunt de Catalunya  

 I per unitat de consum a la llar 12.500, 6.400 menys 

Aquesta diferencia en termes de renda es veu corroborada també per la 

renda familiar bruta registrada per l’IDESCAT (2014) 

 

Llars que reben presentacions socials 

El 44,8% de les llars de Figueres reben prestacions socials un percentatge 

molt per sota de la situació de les llars catalanes (60,9%).  

 Aquesta menor proporció es deu especialment al baix percentatge de 

llars que reben prestacions d'atur (5,2% vs. 23,2%). 

 19,3% de les llars de Figueres tenen com a mínim un dels seus 

membres aturats. 

 En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a 

l'atur no es reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la 

taxa de cobertura a la llar és només al 26,9% 

Taxa de risc de pobresa: pobresa relativa 

D'acord als resultats obtinguts a l’Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres de 

2017, el 42,5% dels ciutadans de Figueres de 16 anys i més es troben per 

sota del llindar de pobresa de Catalunya, 17 punts percentuals més que en el 

conjunt de Catalunya (19,2% en 2016). 
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F. Privació material 
 

Privacions més freqüents 

 La meitat de les llars de Figueres no pot permetre's anar de vacances 

almenys una vegada a l'any o fer-se càrrec de despeses econòmiques 

imprevistes (48,9% i 47,8%).  

 En segon lloc, 1 de cada 4 persones viu en una llar en la que no pot 

permetre’s un ordinador o mantenir el seu habitatge a una temperatura 

adequada (25,5% i 24,4%).  

 Altres privacions materials destacables són no poder permetre’s tenir un 

cotxe (22,1%) o endarrerir-se a l'hora de pagar els rebuts de l'habitatge 

(18,6%) o compres ajornades (14,6%).  

 A més, el 10,2% s'ha endarrerit en el pagament del rebut del lloguer i el 

7,9% no pot permetre's un àpat de carn o pollastre a la setmana.  

 

 En tots els casos són privacions de 10 a 20 punts percentuals superiors 

que a Catalunya. Es vol destacar que mentre que el 7,9% de la població 

de Figueres no pot permetre’s un àpat de carn o peix (o l’equivalent per 

als vegetarians), aquesta xifra és només d’un 2,9% en el global de 

Catalunya. 

Dificultats de pagament de la despesa de la llar 

En conjunt el 18,6% té dificultats de pagaments associats a la llar: 

 14,6% deutes per factures o rebuts de serveis.  

 El 10,4% hi viuen persones amb rebuts del lloguer endarrerits (26,9% 

dels que tenen un lloguer) 

 Es redueix al 3,2% els casos d’hipoteca pendent (8,9% dels que tenen 

hipoteca) 

 En general són situacions recurrents. No només una vegada. 
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Pobresa energètica 

Aproximadament del 30,4% viu en una llar en la que hi ha algun indicador de 

pobresa energètica:  

 24,4% de les llars de Figueres no es poden permetre mantenir el seu 

habitatge principal a una temperatura adequada 

 El 14,6% té dificultats per pagar despeses de serveis (aigua, llum, 

calefacció, etc...) 

Privació material  

La taxa de privació material a Figueres és del 34,9%, un percentatge molt 

superior a la situació general de Catalunya (15,5%) (almenys 3 de les 7 

privacions que inclou l’indicador 

 El 16,1% de la població viu en situació de privació material severa, 3 

vegades més que el conjunt de la població catalana (5,5%) (4 dels 9 

ítems que inclou l’indicador) 

Dificultat per arribar a final de mes 

En l'actual context de privacions, tant sols el 50,5% de la població de 

Figueres considera que té dificultats per arribar a final de mes. 

 Es tracta d'un percentatge molt per sota del conjunt de Catalunya 

(63,3%).  

Ingressos desitjats 

De mitjana, les llars figuerenques pensen que necessiten una mitjana 

d'ingressos anuals de 24.664,40€, gairebé 3.000 menys en l’actualitat de 

mitjana. 

 Com es pot observar aquesta diferència s’aproxima molt a la diferència 

d’ingressos respecte la mitjana catalana.  

 Aquest fet és més extrem a les llars amb ingressos de fins a 9.000€ que 

declaren que necessitarien fins a 14.000€ anuals per mantenir-se, uns 

9.000€ més l’any. Igualment, les llars que ingressen entre 9.001 i 14.000€ 

opinen que necessitarien uns 19.000€ anuals de mitjana, uns 7000€ més. 
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G. Taxa AROPE de Figueres 2017  
 

AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion), inclou alguna de les següents 

situacions: 

 Taxa de risc de pobresa 

 Privació material severa 

 Baixa intensitat del treball (IT) 

L’any 2017 el 47,8% de la població de Figueres es troba en risc de pobresa o 

exclusió social.  

 Aquest percentatge és 25,3 punts superior respecte la població en risc 

identificada a Catalunya (22,5%) 

A Figueres el principal motor del ric social és la pobresa econòmica, és a dir, 

l'elevat percentatge de ciutadans amb ingressos econòmics baixos (42,5% 

vs. 19,2% a Catalunya). 

En segon lloc, la privació material severa afecta el 16,1% de la població de 

Figueres, i el component de la taxa AROPE que gairebé triplica respecte la dada 

catalana (5,5%). 

En canvi, no es pot associar a la intensitat del treball ja que a Figueres el 7,3% 

de la població catalana viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa, 

una xifra pràcticament idèntica al nivell registrat en el global de Catalunya (7,2%). 

 1 de cada 3 ciutadans i ciutadanes de 16 anys i més (33,4%) viu en una 

situació de les tres (Catalunya, 16,3%). 

 El 12,4% viu en dos de les tres situacions (Catalunya, 6,2%). 

 Partir els tres components de pobresa és infreqüent (2% a Figueres i 1,4% a 

Catalunya), donada la interrelació que existeix entre ells. 

Si es tenen en compte les diferents situacions, es pot observar que el 28,2% de 

les llars només es trobarien en risc de pobresa i no tindrien cap altra 

component associat a la taxa AROPE. El 10,4% viuen en risc de pobresa i 

amb privació material severa.  

El 3,5% viuria bàsicament en situació de privació i el 2% combinaria tots tres 

components. 
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11. Dades addicionals 

1.1. Llistat de municipis segons RFBD  

 

Taula 33. Municipis segons RFBD (2014) 

Rànking Municipi 
RFDB 
milers 

d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Milers 
d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Índex 
Catalunya=100 

1 Sant Cugat del Vallès 1847723 21,3 129,2 

2 Sant Just Desvern 346748 21,2 128,9 

3 Tiana 166718 20,2 122,8 

4 Sant Quirze del Vallès 392421 20,2 122,6 

5 Cabrils 143420 20,1 122,3 

6 Matadepera 174971 19,9 120,7 

7 Barcelona 30952878 19,6 118,9 

8 Teià 117968 19,3 117,4 

9 Sant Joan Despí 629576 19,2 116,7 

10 Begues 126114 19,2 116,5 

11 Alella 181581 19,1 115,9 

12 Esplugues de Llobregat 857253 18,9 114,7 

13 Masnou, el 424072 18,8 114,4 

14 Molins de Rei 464577 18,7 113,4 

15 Premià de Dalt 190512 18,7 113,4 

16 Montgat 209561 18,6 113,2 

17 Vilassar de Mar 373209 18,6 113,2 

18 Sant Vicenç de Montalt 110133 18,5 112,6 

19 Sant Esteve Sesrovires 137054 18,3 111 

20 Vilassar de Dalt 160480 18,2 110,8 

21 Ametlla del Vallès, l' 149362 18,1 110,3 

22 Castelldefels 1131071 18 109,2 

23 Sant Fruitós de Bages 146882 17,9 108,5 

24 Santa Coloma de Cervelló 141707 17,8 108,3 

25 Pallejà 198778 17,8 108,2 

26 Vilanova del Vallès 92720 17,8 108,2 

27 Sant Andreu de Llavaneres 184917 17,8 108,1 

28 Abrera 212166 17,7 107,7 

29 Sant Feliu de Llobregat 765594 17,7 107,4 

30 Cerdanyola del Vallès 1006251 17,6 107,2 

31 Gavà 807238 17,6 106,9 

32 Prat de Llobregat, el 1087682 17,5 106,1 

33 Sitges 484133 17,4 106 
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Rànking Municipi 
RFDB 
milers 

d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Milers 
d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Índex 
Catalunya=100 

34 Torrelles de Llobregat 101268 17,4 106 

35 Cervelló 152168 17,4 105,8 

36 Viladecavalls 127113 17,3 105,4 

37 Sant Sadurní d'Anoia 216912 17,3 105,1 

38 Roca del Vallès, la 180019 17,3 104,9 

39 Lliçà de Vall 108856 17,2 104,7 

40 Parets del Vallès 320337 17,2 104,3 

41 Castellbisbal 209701 17 103,5 

42 Premià de Mar 469715 17 103,2 

43 Alpicat 104397 17 103,1 

44 Santa Margarida i els Monjos 123179 16,9 102,8 

45 Sant Fost de Campsentelles 144508 16,9 102,5 

46 Santpedor 123797 16,8 102,2 

47 Súria 99261 16,8 102 

48 Barberà del Vallès 541909 16,8 101,9 

49 Corbera de Llobregat 235840 16,7 101,7 

50 Viladecans 1083799 16,7 101,7 

51 Sallent 111371 16,7 101,5 

52 Girona 1589716 16,7 101,4 

53 Argentona 196417 16,6 101,1 

54 Sant Pol de Mar 82149 16,6 101,1 

55 Garriga, la 259744 16,6 101 

56 Dosrius 84682 16,6 100,8 

57 Gelida 118662 16,6 100,6 

58 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 100162 16,6 100,6 

59 Sabadell 3405068 16,5 100,3 

60 Castellar del Vallès 384115 16,5 100,2 

61 Hospitalet de Llobregat, l' 4109838 16,5 100,1 

62 Sant Andreu de la Barca 445205 16,5 100,1 

63 Polinyà 134593 16,5 100 

64 Ripoll 175292 16,5 100 

  Catalunya 122253138 16,5 100 

65 Vallirana 238009 16,4 99,9 

66 Cornellà de Llobregat 1402547 16,4 99,8 

67 Palau-solità i Plegamans 235833 16,4 99,8 

68 Esparreguera 352227 16,4 99,7 

69 Granollers 975875 16,4 99,6 

70 Bigues i Riells 143941 16,4 99,5 

71 Cardedeu 289413 16,4 99,5 

72 Montmeló 143737 16,4 99,5 
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Rànking Municipi 
RFDB 
milers 

d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Milers 
d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Índex 
Catalunya=100 

73 Tona 129267 16,4 99,5 

74 Altafulla 81801 16,4 99,4 

75 Caldes de Montbui 277606 16,3 99,3 

76 Montcada i Reixac 558282 16,3 99,3 

77 Sant Boi de Llobregat 1336719 16,3 99,3 

78 Lliçà d'Amunt 238401 16,3 99,2 

79 Cubelles 231880 16,3 99,1 

80 Caldes de Malavella 114836 16,3 99 

81 Rubí 1199142 16,2 98,5 

82 Vacarisses 99377 16,2 98,4 

83 Mollet del Vallès 828662 16,2 98,2 

84 Badalona 3443566 16,1 98 

85 Tarragona 2113462 16,1 97,9 

86 Sentmenat 138229 16,1 97,8 

87 Sant Antoni de Vilamajor 91719 16,1 97,7 

88 Capellades 84478 16,1 97,6 

89 Franqueses del Vallès, les 307441 16 97,5 

90 Montblanc 116727 16 97,5 

91 Sant Joan de Vilatorrada 171066 16 97,5 

92 Olesa de Montserrat 373458 16 97,4 

93 Santa Eulàlia de Ronçana 112631 16 97,2 

94 Ripollet 591944 16 97 

95 Santa Perpètua de Mogoda 403419 16 97 

96 Centelles 114970 15,9 96,5 

97 Navarcles 94291 15,8 96,2 

98 Cassà de la Selva 154165 15,8 96 

99 Torelló 216239 15,8 95,9 

100 Vilafranca del Penedès 614171 15,8 95,9 

101 Llagosta, la 207735 15,7 95,4 

102 Llinars del Vallès 148768 15,7 95,4 

103 Vilanova i la Geltrú 1014603 15,7 95,2 

104 Taradell 96211 15,7 95,1 

105 Sant Adrià de Besòs 549058 15,6 95 

106 Martorell 429473 15,6 94,9 

107 Montornès del Vallès 249715 15,5 94,4 

108 Sant Pere de Ribes 450868 15,5 94,4 

109 Sant Vicenç dels Horts 430850 15,5 94,3 

110 Terrassa 3311298 15,5 94,1 

111 Artés 86767 15,5 93,9 

112 Masquefa 128921 15,4 93,9 
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Rànking Municipi 
RFDB 
milers 

d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Milers 
d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Índex 
Catalunya=100 

113 Olot 514643 15,4 93,9 

114 Manresa 1147590 15,4 93,8 

115 Sant Celoni 264803 15,4 93,8 

116 Arenys de Mar 232354 15,4 93,6 

117 Sant Feliu de Codines 90282 15,4 93,6 

118 Arenys de Munt 131918 15,4 93,5 

119 Berga 249809 15,4 93,5 

120 Cardona 74572 15,3 93,1 

121 Guissona 104109 15,3 93 

122 Canonja, la 88417 15,2 92,6 

123 Santa Maria de Palautordera 137224 15,2 92,1 

124 Valls 369964 15,2 92,1 

125 Banyoles 290177 15,1 92 

126 Vic 627611 15,1 91,7 

127 Celrà 75188 15,1 91,5 

128 Pont de Suert, el 35154 15 91,3 

129 Sils 86287 15 91,3 

130 Igualada 579906 15 91,2 

131 Canet de Mar 209215 15 91,1 

132 Vilafant 80638 15 91,1 

133 Roda de Ter 90049 14,9 90,7 

134 Alcover 75733 14,9 90,4 

135 Selva del Camp, la 82505 14,8 89,9 

136 Santa Coloma de Gramenet 1710272 14,7 89,4 

137 Navàs 89038 14,7 89,3 

138 Anglès 80529 14,7 89,1 

139 Canovelles 231889 14,7 89,1 

140 Lleida 1986379 14,6 88,8 

141 Piera 217471 14,5 88,4 

142 Mataró 1785689 14,5 88,3 

143 Palamós 254549 14,5 88,1 

144 Vidreres 110366 14,5 88,1 

145 Vielha e Mijaran 78044 14,5 88 

146 Palafolls 129851 14,5 87,9 

147 Moià 82855 14,4 87,4 

148 Móra d'Ebre 78237 14,4 87,3 

149 Reus 1488104 14,3 86,9 

150 Sant Vicenç de Castellet 131524 14,3 86,8 

151 Agramunt 77749 14,3 86,6 

152 Tremp 87134 14,3 86,6 
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Rànking Municipi 
RFDB 
milers 

d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Milers 
d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Índex 
Catalunya=100 

153 Gironella 70076 14,2 86,5 

154 Sant Hilari Sacalm 78904 14,2 86,2 

155 Malgrat de Mar 256385 14,1 85,9 

156 Borges Blanques, les 84511 14 85,3 

157 Llagostera 112026 13,9 84,8 

158 Santa Coloma de Farners 173526 13,9 84,6 

159 Santa Cristina d'Aro 70379 13,9 84,6 

160 Cambrils 460353 13,9 84,5 

161 Badia del Vallès 186287 13,9 84,2 

162 Manlleu 275899 13,8 84,1 

163 Calella 249106 13,8 84 

164 Sort 30343 13,8 84 

165 Maçanet de la Selva 94307 13,8 83,9 

166 Vila-seca 304135 13,8 83,8 

167 Blanes 529522 13,7 83,2 

168 Tordera 220772 13,7 83 

169 Cunit 161241 13,6 82,8 

170 Calonge 140837 13,6 82,7 

171 Calafell 326683 13,6 82,4 

172 Vilanova del Camí 168078 13,5 82,1 

173 Arboç, l' 73307 13,4 81,5 

174 Roda de Berà 84641 13,4 81,5 

175 Sant Feliu de Guíxols 285962 13,4 81,5 

176 Torredembarra 205753 13,4 81,4 

177 Falset 37924 13,4 81,3 

178 Tàrrega 219094 13,4 81,3 

179 Pineda de Mar 340279 13,3 80,8 

180 Solsona 120039 13,3 80,8 

181 Arbúcies 83569 13,3 80,6 

182 Vendrell, el 480935 13,2 80,5 

183 Llançà 64108 13,2 80,2 

184 Cervera 117068 13,1 79,5 

185 Mollerussa 192679 13,1 79,4 

186 Riudoms 85646 13 79 

187 Tortosa 431066 12,9 78,2 

188 Figueres 568449 12,8 78 

189 Alcarràs 116700 12,8 77,8 

190 Torroella de Montgrí 142803 12,8 77,5 

191 Balaguer 207393 12,7 77,3 

192 Constantí 82146 12,7 77,3 
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Rànking Municipi 
RFDB 
milers 

d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Milers 
d'euros 

RFDB per 
habitant. 

Índex 
Catalunya=100 

193 Gandesa 38194 12,7 76,9 

194 Castell-Platja d'Aro 132234 12,6 76,7 

195 Almacelles 82982 12,6 76,5 

196 Bisbal d'Empordà, la 132818 12,6 76,3 

197 Seu d'Urgell, la 153633 12,6 76,3 

198 Puigcerdà 109852 12,5 76,1 

199 Roquetes 101642 12,5 75,7 

200 Palafrugell 277386 12,4 75,4 

201 Salou 323520 12,2 74,4 

202 Escala, l' 121170 12,2 73,9 

203 Tossa de Mar 67735 12,2 73,9 

204 Mont-roig del Camp 145126 12,1 73,4 

205 Salt 346170 11,9 72,4 

206 Santa Margarida de Montbui 114515 11,9 72,4 

207 Sant Carles de la Ràpita 168786 11,4 69,2 

208 Amposta 237563 11,3 68,8 

209 Roses 211078 11 67,1 

210 Deltebre 126513 10,9 66,2 

211 Ametlla de Mar, l' 75748 10,6 64,3 

212 Lloret de Mar 393860 10,5 63,7 

213 Castelló d'Empúries 112623 10,3 62,8 

214 Sénia, la 58711 10,1 61,3 

215 Ulldecona 65993 9,8 59,5 

216 Alcanar 92636 9,7 58,8 
Font: IDESCAT. Comptabilitat nacional (INE) 

 


