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Indicadors Demogràfics

Habitants: 47.212.990

15,7% menors 16 anys.

Taxa envelliment: 17,1%.

Taxa sobreenvelliment:

2,3%

Taxa dependència: 
50,3%

12,1% origen estranger

Habitants: 7.565.603

16,5% menors 16 anys.

Taxa envelliment: 16,7%. 

Taxa sobreenvelliment: 
2,3%

Taxa dependència: 
52,3%

15,6% origen estranger

Habitants: 138.416

17,5% menors 16 anys.

Taxa envelliment: 
15,63%.

Taxa sobreenvelliment: 
2,3%

Taxa dependència 
provincial: 52,06%

21,1% d’origen estranger

Font: INE, Idescat (2012).



Reflexions entorn la demografia

Lleida presenta un índex de població d'origen 
estranger 9 punts per sobre d’Espanya i quasi 6 per 

sobre de Catalunya.

La taxa d’envelliment de Lleida es situa per sota de 
la de Catalunya i la de la resta de l’Estat. 

En canvi, la seva taxa de sobreenvelliment és igual 
a la de Catalunya i Espanya.

La taxa de dependència de la província de Lleida 
està dos punts per sobre de l’estatal, amb nivells 

molt similars als de Catalunya.  

Cal destacar, però, que la taxa de dependència de 
la població major de 65 anys, està sensiblement 

per sobre de la de Catalunya i Espanya.



Indicadors d’Ocupació
• Taxa d’atur: 25,02% (5.778.100 persones).

• 1.737.600 famílies amb tots els membres a l’atur (el 9,9% de
les llars).

• El 36,5% dels aturats no perceben cap subsidi (2.077.981
persones).

• La taxa d’atur entre la població d’origen estranger és del
35,76%.

ESPANYA

• Taxa d’atur: 22,56% (840.400 persones).

• 243.900 famílies amb tots els membres a l’atur (8,8% de les
llars).

• El 27% dels aturats no cobren cap mena de subsidi (218.000
persones).

• La taxa d’atur entre la població d'origen estranger és del 30,8%.

CATALUNYA

• Taxa d’atur : 17,1%( 12.250 persones).

• A la província de Lleida 13.600 llars tenen tots els seus
membres a l’atur.

• La taxa d’atur a la ciutat de Lleida entre la població d'origen
estranger és del 33,63.%

LLEIDA

Font: INE, Idescat, INEM (2012).



Reflexions entorn l’ocupació
La taxa d’ocupació ha caigut sobretot en les persones
menors de 55 anys, tram d’edat en què els individus són 

encara sustentadors dels seus fills. 

1 de cada 5 llars amb tots els seus actius en 
atur conviu amb una persona major de 65 anys, 

essent la pensió de l’avi/àvia el mitjà de 
supervivència de la família.

A Catalunya, més de la meitat dels pobres entre 30 i 
55 anys són persones amb una ocupació 

remunerada.

L’evolució de l’atur reflexa que des del 2009 aquest 

s’ha incrementat un 240% a la província de 
Lleida.

Font:  INE y Laparra, Pérez et al. (2012) “Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España”



Indicadors d’Habitatge

ESPANYA

77.854 execucions hipotecàries.

58.241 desnonaments (augment del 28%).

30.000 persones sense llar.

Preu mitjà lloguer 692 €/mes (10-2012).

CATALUNYA

13.727 execucions hipotecàries.

10.092 desnonaments.

800 persones en situació de sense llar.

Preu mitjà lloguer 731 €/mes (10-2012).

PROVÍNCIA DE LLEIDA

1.140 execucions hipotecàries.

Augment del 70% del nombre de desnonaments forçosos per
impagament (273).

CIUTAT DE LLEIDA

Entre 68 i 219 persones sense llar (entre el 0.5 i 1.6 ciutadans per
cada mil).

Preu mitjà lloguer 503 €/mes (10-2012).

Font: Consell General del Poder Judicial, FEPSH i Sindicatura de Greuges (2011)



Reflexions entorn l’habitatge

A Espanya 1 de cada 4 joves d’entre 25 i 34 anys encara no s’ha 
emancipat. 

Els espanyols que perceben el salari mitjà més freqüent (1.107, 14 
€/mes) haurien de destinar el 66% del sou per poder pagar un lloguer. 

A la província de Lleida, aproximadament, 6 de cada 10 execucions 
hipotecàries serien sobre immobles d’ús residencial (650).

Font: INE y Laparra, Pérez et al. (2012) “Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España”



Especificacions respecte els indicadors de pobresa

CARÈNCIA MATERIAL DE LES LLARS

Aquesta taxa indica que les llars pateixen carència com a mínim en 3 d’aquesta llista de
7 conceptes:

•No poden permetre's marxar de vacances almenys una setmana a l’any.

•No poden permetre's un àpat de carn, pollastre o peix cada dos dies.

•No poden permetre's mantenir la llar a una temperatura adequada.

•No tenen capacitat per afrontar despeses imprevistes.

•Ha tingut endarreriments en el pagament de despeses relacionades amb l’habitatge principal
(lloguer o hipoteca, rebuts de gas, llum, comunitat…) en els darrers 12 mesos.

•No poden permetre's disposar d’un vehicle.

•No poden permetre’s tenir un ordinador personal.

ÍNDEX DE POBRESA SEGONS LA TAXA AROPE
Indicador reconegut per l’ Eurostat europeu que té en compte la pobresa monetària
(ingressos inferiors al 60% de la mitja), la situació laboral dels integrants de les unitats
familiars i les privacions material i de consum de la ciutadania (pagar les despeses de
l’habitatge, aliments, afrontar despeses imprevistes...).

POBRESA ESTRUCURAL

La pobresa crònica o estructural descriu la pobresa amb carències inherents com 
l’habitatge, la nutrició, l’accés a la salut i a l’educació, a més a més dels ingressos 
insuficients. Combina els ingressos amb les Necessitats Bàsiques no satisfetes.



Indicadors Pobresa

• Segons l’indicador AROPE, la taxa de risc de pobresa a
Espanya ascendeix al 26,8%.

• Taxa de risc de pobresa infantil: 29,8%.

• Els 15,5% de les llars pateixen carència material.

• El 19,1% de les llars arriben amb dificultat a finals de mes i
el 12,7% amb molta dificultat.

ESPANYA

• Segons l’indicador AROPE, la taxa de risc de pobresa a
Catalunya ascendeix al 29,5%.

• Taxa de risc de pobresa infantil: 28,01%.

• Els 15,2% de les llars pateixen carència material.

• El 17,9% de les llars arriben amb dificultat a finals de mes i
el 12,1% amb molta dificultat.

• Un 39% de les llars no pot afrontar despeses imprevistes.

CATALUNYA

• Segons l’indicador AROPE, la taxa de risc de pobresa a
Lleida ascendeix al 21,87%.

• Taxa de risc de pobresa Infantil: 32,33%. Aquest índex es dispara
perquè en el seu càlcul s’abasta tot Ponent, l’Alt Pirineu i l’Aran. La dispersió
territorial de les comarques de l’alt Pirineu produeix dificultats en l’accés a serveis
bàsics, com la sanitat i l’educació, que fa que augmenti la taxa de risc de pobresa

infantil). A la ciutat de Lleida parlaríem d’una taxa de risc de
pobresa infantil entorn al 24%.

LLEIDA

Font: INE, Idescat.



Reflexions entorn la pobresa

S’està allargant el temps d’emancipació dels joves entre 18 i 34 anys.

A la vegada, es produeix un retorn al domicili patern/matern.

Més de la meitat de les llars en situació de pobresa porta 2 anys o més en aquesta situació. 
En el cas de llars amb infants, el percentatge augmenta.

Quasi la meitat de les llars monoparentals estan en risc de pobresa.

A la ciutat de Lleida estem per sota de l’índex de pobresa de 
Catalunya i Espanya però, tot i així, 1 de cada 4 persones es troba 

en risc de pobresa.

Els infants que actualment estan vivint una situació de pobresa patiran el seu 
impacte durant la seva vida adulta a causa de la transmissió paterna/materna 

de l’escassedat d’oportunitats.

Font: INE y Laparra, Pérez et al. (2012) “Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España”



Impacte de la pobresa: la infància

La infància és la nova 
cara visible de la 

pobresa: 3 de cada 10 
nens i nenes es troben 

sota el llindar de la 
pobresa.

A Lleida els serveis 
socials han atès el 26% 
dels infants de la ciutat.

SALUT

L’impacte de la pobresa 
sobre la salut infantil es 
presenta en un augment 

de la malnutrició: 
desnutrició, sobrepès i 

obesitat.

EDUCACIÓ

A Catalunya 3 de cada 
10 nens/es presenten 

fracàs escolar.

Més de la meitat dels 
infants de procedència 
estrangera pateixen risc 

de fracàs escolar.



Benestar Social i Ocupació


