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Introducció  

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va 

publicar el juny de 2016 els indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social 

de Catalunya i comarques1, amb les dades actualitzades, referides als anys 2012 i 

2013, i desgregades a nivell comarcal.  

Des de l’Oficina Tècnica del Pla d’Inclusió Social (PLIS) de la Conca de Barberà, 

seguint amb els nostres objectius de sensibilitzar i proporcionar dades de la comarca, 

hem elaborat aquest document on hi apareixen els indicadors comarcals. Seguint com 

a guia el document publicat pel Departament, els indicadors s’estructuren en quatre 

grans categories: 

- Indicadors de renda monetària (pàg. 3) 

- Indicadors relatius al mercat de treball (pàg. 6) 

- Indicadors relatius a la protecció social i (pàg. 9) 

- Indicadors de demografia (pàg. 17) 

 

Per tal de facilitar l’anàlisi, els resultats s’estructuren a partir d’una breu descripció de 

l’indicador, acompanyat de la dada referent a la Conca de Barberà, la mitjana de 

Catalunya i la comarca de valor superior i de valor inferior de Catalunya.  

Cal destacar que les dades actualitzades pertanyen a l’any 2013, en excepció de les 

dades de renda que corresponen a l’any 2012. 

 

 

 

                                                
1
 Podeu consultar l’informe de Catalunya i comarques aquí . 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveissocials/estadistiques/Indicadors_territorials_de_risc_de_pobresa_i_d-exclusio_social/Indicadors_ter_pobresa_CC_13.pdf
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Resultats indicadors de renda 

 

INDICADOR DESIGUALTAT DE RENDA SEGONS FONTS TRIBUTÀRIES 

Definició Indicador que descriu la desigualtat de la renda individual dins un 
territori. 
S’expressa en tant per cent, de manera que el 0 representa la màxima 
igualtat i el 100 la màxima desigualtat. 

Fons d’informació Agència tributària 

Mètode de càlcul Per a la realització del càlcul d'aquest indicador s'han utilitzat uns models 
estadístics per tal d’estimar la distribució de la renda a partir de les 
dades segregades per municipis i trams d’ingressos que ofereix 
l’Agència tributària. 

  

Desigualtat de renda segons fons tributàries. 2012 

 Alt Urgell 54,4%  

 Catalunya 49,2%  

 Conca de Barberà 46,9%  

 Ripollès 43,3%  
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INDICADOR PERCENTATGE DE RENDES INFERIORS AL 60% DE LA MEDIANA 

Definició Aquest indicador calcula la proporció de la població de 16 anys i més 
que percep rendes conegudes per l’AEAT, que té uns ingressos inferiors 
al 60% de la mediana de la distribució del conjunt d’ingressos individuals 
per Catalunya. Expressat en percentatge. 
Cal advertir que aquest indicador no és directament comparable amb les 
taxes de pobresa que periòdicament es calculen per al conjunt de 
Catalunya, malgrat que la forma de càlcul presenti certes similituds. Per 
al càlcul de les taxes de pobresa es té en compte la renda del conjunt de 
la unitat familiar i la composició de la unitat, incloent els individus que no 
perceben rendes. 

Fons d’informació Agència tributària 

Mètode de càlcul Per a la realització del càlcul d'aquest indicador s'han utilitzat uns models 
estadístics per tal d’estimar la distribució de la renda a partir de les 
dades agregades per municipis i trams d’ingressos que ofereix l’Agència 
tributària. 

  

Percentatge de rendes inferiors al 60% de la mediana. 2012 

 Terra Alta 44,5%  

 Conca de Barberà 34,9%  

 Catalunya 31,2%  

 Ripollès 26,7%  
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INDICADOR BRETXA DE LES RENDES INFERIORS AL 60% DE LA MEDIANA 

Definició Aquest indicador mostra la distància entre la mediana de les rendes 
inferiors al llindar establert i aquest mateix llindar. S'expressa en termes 
percentuals en relació amb el llindar. Com ja s’ha explicat anteriorment, 
aquest llindar queda establert en el 60% de la mediana de la distribució 
del conjunt d’ingressos individuals per a Catalunya. 

Fons d’informació Agència tributària 

Mètode de càlcul Per a la realització del càlcul d'aquest indicador s'han utilitzat uns models 
estadístics per tal d’estimar la distribució de la renda a partir de les 
dades agregades per municipis i trams d’ingressos que ofereix l’Agència 
tributària. 

  

Bretxa de les rendes inferiors al 60% de la mediana. 2012 

 Terra Alta 42,5%  

 Conca de Barberà 38,7%  

 Catalunya 37,9%  

 Alt Penedès 36,5%  
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Resultats indicadors de mercat de treball 

 

INDICADOR POBLACIÓ EN SITUACIÓ D’ATUR 

Definició Proporció d'aturats registrats sobre la població de 16 a 64 anys. 
Expressat en percentatge. 

Fons d’informació Atur registral i Registre de la població 

Mètode de càlcul Nombre d'aturats registrats sobre la població de 16 a 64. Les dades 
d'atur corresponen a la mitjana dels 12 mesos de l'any. 

  

Població en situació d’atur. 2013 

 Baix Penedès 17,5%  

 Catalunya 12,9%  

 Conca de Barberà 11,3%  

 Alta Ribagorça 6,2%  
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INDICADOR POBLACIÓ EN SITUACIÓ D’ATUR DE LLARGA DURADA 

Definició Proporció d'aturats registrats que fa un any o més que cerquen feina 
sobre la població de 16 a 64 anys. Expressat en percentatge. 

Fons d’informació Atur registral i Registre de la població 

Mètode de càlcul Nombre d'aturats registrats que fa un any o més que cerquen feina sobre 
la població de 16 a 64. Les dades d'atur corresponen a la mitjana dels 12 
mesos de l'any. 

  

Població en situació d’atur de llarga durada (aturats fa un any o més sobre la població de 16 a 64 

anys). 2013 

 Baix Penedès 7,7%  

 Catalunya 5,4%  

 Conca de Barberà 4,6%  

 Val d’Aran 1,1%  
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INDICADOR POBLACIÓ EN SITUACIÓ D’ATUR DE MOLT LLARGA DURADA 

Definició Proporció d'aturats registrats que fa dos anys o més que cerquen 
ocupació sobre la població de 16 a 64 anys. Expressat en percentatge. 

Fons d’informació Atur registral i Registre de la població 

Mètode de càlcul Nombre d'aturats registrats que fa dos anys o més que busquen feina 
sobre la població de 16 a 64. Les dades d'atur corresponen a la mitjana 
dels 12 mesos de l'any. 

  

Població en situació d’atur de molt llarga durada (aturats fa 2 anys o més sobre la població de 16 a 

64 anys). 2013 

 Baix Penedès 4,3%  

 Catalunya 2,8%  

 Conca de Barberà 2,3%  

 Val d’Aran 0,3%  
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Resultats indicadors de protecció social 

 

INDICADOR MITJANA DE PENSIONS CONTRIBUTIVES DE LA POBLACIÓ DE 65 
ANYS I MÉS 

Definició Import mitjà percebut pels pensionistes de 65 anys i més, tenint en 
compte que un pensionista pot rebre més d’una pensió contributiva. 
Expressat en euros. 

Fons d’informació Instituto Nacional de la Seguridad Social i Instituto Social de la Marina 

Mètode de càlcul A partir de les dades individualitzades del fitxer de pensions es calcula la 
mitjana per Àrees bàsiques. 

  

Mitjana de pensions contributives de la població de 65 i més anys (euros). 2013 

 Barcelonès 1.112,30 €  

 Catalunya 1.033,40 €  

 Conca de Barberà 854,00 €  

 Terra Alta 746,40 €  
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INDICADOR PRESTACIONS D’AJUT AL LLOGUER 

Definició Proporció de llars que reben ajuts per pagar el lloguer de l’habitatge 
respecte el total de llars. Expressat en percentatge. 

Fons d’informació Agència de l'habitatge de Catalunya 

Mètode de càlcul Nombre de llars que reben ajuts pel lloguer sobre el total de llars. 

  

Prestacions d’ajut al lloguer. 2013 

 Bages 1,1%  

 Catalunya 0,7%  

 Conca de Barberà 0,4%  

 Val d’Aran 0,1%  
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INDICADOR PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES 

Definició Proporció de prestacions no contributives percebudes sobre el total de la 
població. 
Les dades provenen del Departament de Benestar Social i Família. 
S’han comptabilitzat els ajuts per a cònjuge supervivent, els ajuts per a 
necessitats bàsiques i despeses de la llar i les pensions no contributives 
per jubilació i invalidesa. Expressat en percentatge. 

Fons d’informació Departament de Benestar Social i Família 

Mètode de càlcul Nombre de persones que reben prestacions no contributives sobre el 
total de la població. En el cas que una persona rebi més d’una prestació 
només es compta una d’elles. S'han tingut en compte les següents 
prestacions: Ajuts per a cònjuge supervivent, ajut per a necessitats 
bàsiques i despeses de la llar i pensions no contributives per jubilació i 
invalidesa. 

  

Prestacions no contributives (sobre la població total). 2013 

 Terra Alta 3,2%  

 Conca de Barberà 1,6%  

 Catalunya 1,3%  

 Val d’Aran 0,5%  
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INDICADOR RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

Definició Proporció de beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció sobre el total de 
la població.  
Les dades provenen del Departament d'Empresa i Ocupació. Expressat 
en percentatge. 

Fons d’informació Fitxers Renda Mínima d’Inserció del Departament d'Empresa i Ocupació 

Mètode de càlcul Nombre de beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció sobre el total de la 
població. 

  

Renda mínima d’inserció (sobre la població total). 2013 

 Bages 2,3%  

 Catalunya 0,8%  

 Conca de Barberà 0,4%  

 Val d’Aran 0,1%  
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INDICADOR PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ 

Definició Proporció de beneficiaris de prestacions per desocupació sobre el total 
d'aturats registrats. Expressat en percentatge. Es comptabilitzen les 
següents prestacions: 
- Prestació contributiva 
- Subsidi per desocupació 
- Subsidi per majors de 55 anys 
- Renta activa d’inserció (RAI) 

Fons d’informació Registres administratius 

Mètode de càlcul Nombre d'aturats registrats perceptors de desocupació sobre el total 
d'aturats registrats. S'han inclòs els següents subsidis: 
- Prestació contributiva 
- Subsidis per desocupació 
- Subsidi per majors de 55 anys 
- RAI (Renta activa d’inserció) 

  

Prestacions per desocupació (sobre el total d’aturats registrats). 2013 

 Pallars Sobirà 64,1%  

 Conca de Barberà 58,4%  

 Catalunya 54,1%  

 Baix Penedès 49,4%  
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INDICADOR EXPEDIENTS INFORMATIUS I DE RISC D’INFANTS INICIATS 
DURANT L’ANY 

Definició Proporció d'expedients de risc oberts o expedients informats a infants i 
adolescents sobre el total de la població infantil i adolescent (menor de 
18 anys). Expressat en tant per 10.000. 

Fons d’informació Expedients Direcció General d’Atenció a la Infància i l’adolescència 

(DGAIA) 

Mètode de càlcul Nombre d'expedients de risc informats a infants i adolescents sobre el 
total de la població infantil i adolescent. Per saber el nombre 
d'expedients informats per ABSS, es calcula el nombre d'expedients 
dividit entre el nombre de infants i joves d'aquella ABSS. 

  

Expedients informatius i de risc d’infants iniciats durant l’any (per 10.000 hab.). 2013 

 Priorat 150,1 ‰  

 Conca de Barberà 69,7 ‰  

 Catalunya 54,5 ‰  

 Alta Ribagorça 16,6 ‰  
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INDICADOR AJUDA ALIMENTÀRIA ALS INFANTS DE 0 A 8 ANYS 

Definició Proporció de població de 0 a 8 anys que rep una ajuda alimentària 
provinent de la Unió Europea sobre el total de població d’aquesta franja 
d’edat. Expressat en percentatge. 
Les dades fan referència als punts de repartiment dels Plans d’ajuda 
alimentària provinents de la Unió Europea. 
Cal tenir en compte que hi ha plans d’ajuda alimentària que no provenen 
de la Unió Europea i no se’n coneix la seva distribució territorial. Així 
mateix, cal recordar que hi ha alguns punts de repartiment que atenen a 
població de més d’un municipi. 

Fons d’informació Creu Roja 

Mètode de càlcul Nombre d’infants de 0 a 8 anys que reben ajuda alimentària sobre el total 
de població d’aquest mateixa edat. 

  

Ajuda alimentària als infants de 0 - 8 anys (sobre la població de 0 a 8 anys). 2013 

 Alt Camp 24,8%  

 Catalunya 8,1%  

 Conca de Barberà 2,4%  
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INDICADOR AJUDA ALIMENTÀRIA  

Definició Proporció de població que rep una ajuda alimentària provinent de la Unió 
Europea sobre el total de població d’aquesta franja d’edat. Expressat en 
percentatge. 
Les dades fan referència als punts de repartiment dels Plans d’ajuda 
alimentària provinents de la Unió Europea. 
Cal tenir en compte que hi ha plans d’ajuda alimentària que no provenen 
de la Unió Europea i no se’n coneix la seva distribució territorial. Així 
mateix, cal recordar que hi ha alguns punts de repartiment que atenen a 
població de més d’un municipi. 

Fons d’informació Creu Roja 

Mètode de càlcul Nombre de persones que reben ajuda alimentària sobre el total de 
població.  

  

Ajuda alimentària (sobre la població total). 2013 

 Gironès 8,3%  

 Catalunya 4,3%  

 Conca de Barberà 1,9%  

 Terra Alta 0,8%  
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Resultats indicadors demografia 

 

INDICADOR TAXA D’ESCOLARITZACIÓ ALS 17 ANYS  

Definició Població de 17 anys escolaritzada segons lloc de residència, sobre el 
total de la població de 17 anys. Expressat en percentatge.  

Fons d’informació Departament d’Ensenyament 

Mètode de càlcul Població de 17 anys escolaritzada sobre el total de la població de 17 
anys.  

  

Taxa d’escolarització als 17 anys. 2013 

 Pallars Jussà 100%  

 Catalunya 85,1%  

 Conca de Barberà 78,8%  

 Val d’Aran 68,9%  
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INDICADOR FAMÍLIES MONOPARENTALS 

Definició Proporció de famílies monoparentals amb fills a càrrec sobre el total de 
llars. Expressat en percentatge.  

Fons d’informació Cens de població i registre de famílies monoparentals 

Mètode de càlcul Nombre de famílies reconegudes amb títol de família monoparental amb 
fills a càrrec sobre el total de llars.  

  

Famílies monoparentals (sobre el total de llars). 2013 

 Montsià 1,5%  

 Catalunya 1,2%  

 Conca de Barberà 1,2%  

 Garrigues 0,3%  
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INDICADOR FAMÍLIES AMB TRES FILLS O MÉS 

Definició Proporció de famílies amb tres fills o més a càrrec, sobre el total de llars. 
Expressat en percentatge.  

Fons d’informació Cens de població i registre de famílies nombroses 

Mètode de càlcul Nombre de famílies reconegudes amb títol de família nombrosa amb tres 
fills o més a càrrec sobre el total de llars.  

  

Famílies amb tres fills o més (sobre el total de llars). 2013 

 Gironès 4,8%  

 Catalunya 3,3%  

 Conca de Barberà 3,1%  

 Val d’Aran 1,7%  
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INDICADOR ESTRANGERS PROVINENTS DE PAÏSOS EN VIES DE 
DESENVOLUPAMENT 

Definició Proporció de població estrangera nascuda en països en vies de 
desenvolupament sobre el total de població estrangera. Expressat en 
percentatge.  

Fons d’informació Padró municipal d’habitants de Catalunya 

Mètode de càlcul Nombre de persones nascudes en països en vies de desenvolupament 
sobre el total de la població.   

  

Estrangers provinents de països en vies de desenvolupament (sobre el total de població 

estrangera). 2013 

 Barcelonès 16,9%  

 Catalunya 12,6%  

 Conca de Barberà 6,6%  

 Terra Alta 2,8%  
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INDICADOR POBLACIÓ DE 75 ANYS O MÉS QUE VIU SOLA 

Definició Proporció de població de 75 anys i més que viu sola. Expressat en 
percentatges 

Fons d’informació Padró municipal d’habitants de Catalunya 

Mètode de càlcul Població de 75 anys o més que viu sola sobre el total de la població de 
75 anys i més.    

  

Població de 75 anys o més que viu sola (sobre la població de 75 anys i més). 2013 

 Pallars Jussà 33,4%  

 Conca de Barbera 25,8%  

 Catalunya 25,7%  

 Terra Alta 19,8%  

 

 

 

 

 


