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1. Introducció
La greu crisi econòmica que es va iniciar l’any 2008 ha provocat,particularment al Sud d’Europa,un
augment generalitzat de les situacions de risc de pobresa i d’exclusió social. Barcelona i la seva
àrea metropolitana no escapen a aquesta realitat. La destrucció massiva d’ocupació, l’impacte de
l’atur a les llars, l’empitjorament progressiu de les condicions laborals, i les deficiències que
presenta el sistema de protecció social actual, han comportat un augment significatiu de les
desigualtats socials a la capital catalana.
Aquests estudis pretenen donar resposta a l’interès que ha plantejat l’Ajuntament de Barcelona per
conèixer de la forma més exhaustiva possible el volum de llars residents al municipi que actualment
perceben uns ingressos insuficients per portar a terme una vida digna a la ciutat, així com per fer un
seguiment anual de les dades obtingudes.

2. Relació d’estudis i descripció dels treballs a realitzar
Els estudis que conformen la present proposta, així com els treballs específics a realitzar,són els
següents:
1) Anàlisi de la pobresa i exclusió social als anys 2016-2017.
Com a principal font d’informació s’utilitzarà l’Enquesta de Condicions de Vida dels anys 2016 i
2017, també es podran utilitzar altres fonts d’informació com l’Enquesta de Cohesió Territorial,
l’enquesta sociodemogràfica de Barcelona i l’enquesta de Serveis Municipals.
El desenvolupament de l’estudi incorporarà:
a) Vulnerabilitat laboral
a. L’evolució estructural del mercat de treball a Barcelona
b. L’atur de llarga durada
c. L’atur a la llar
d. La cobertura pública de l’atur
e. Les condicions laborals
i. La subocupació
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ii. La temporalitat de l’ocupació
iii. La pobresa laboral
b) Vulnerabilitat educativa
a. Desigualtats formatives
b. Pautes formatives de les noves generacions
c) Vulnerabilitat residencial
a. L’accés a l’habitatge: sobrecàrrega i endeutament de les famílies
d) Vulnerabilitat relacional
e) Distribució de la renda i desigualtat
f) Vulnerabilitat econòmica: pobresa monetària i privació material
a. L’evolució de la pobresa monetària en el període 2011-2016-2017
b. El perfils socials més afectats per la pobresa monetària
c. El paper de les transferències socials
d. L’abast de la privació material
e. Els perfils socials més afectats per la privació material
f.

La insuficiència d’ingressos

El pressupost associat al present estudi és de 20.231,97 euros.
Coordinació / Disseny investigació
Serveis estadístics / Recodificació i tractament de variables
Serveis tècnics i anàlisi de resultats
Elaboració d'informe
Consums, materials i serveis auxiliars
TOTAL

3.243,00 €
5.854,40 €
5.189,60 €
5.189,60 €
755,37 €
20.231,97 €

2) Pobresa infantil a la ciutat de Barcelona als anys 2016-2017.
Com a principal font d’informació s’utilitzarà l’Enquesta de Condicions de Vida dels anys 2016 i
2017, també es podran utilitzar altres fonts d’informació com l’Enquesta de Cohesió Territorial 2016,
l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona i l’Enquesta de Serveis Municipals.
El desenvolupament de l’estudi incorporarà:
a) Introducció
b) La carència d’ingressos: pobresa relativa
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c) Elements explicatius de la pobresa infantil, les rendes del treball, mitges, mitjanes i
procedència segons tipus de llar. El paper de les transferències socials en la reducció de la
pobresa infantil. Model explicatiu de la pobresa infantil al territori metropolità
d) La manca forçada de béns bàsics: privació material
e) La relació entre la situació residencial i la pobresa
f) La insuficiència d’ingressos, de béns bàsics i de treball remunerat: pobresa o exclusió
social
g) Síntesi i conclusions
h) Referències bibliogràfiques i
i)

Annexos metodològics
a. Proposta i/o actualització d’un sistema estable d’indicadors per monitoritzar el
col·lectiu de referència
El pressupost associat al present estudi és de 20.251,97 euros.
Coordinació / Disseny investigació
Serveis estadístics / Recodificació i tractament de variables
Serveis tècnics i anàlisi de resultats
Elaboració d'informe
Consums, materials i serveis auxiliars
TOTAL

3.243,00 €
5.854,40 €
5.189,60 €
5.189,60 €
775,37 €
20.251,97 €

3) Condicions de vida de la gent gran als anys 2016-2017.
Com a principal font d’informació s’utilitzarà l’Enquesta de Condicions de Vida dels anys 2016 i
2017, també es podran utilitzar altres fonts d’informació com l’Enquesta de Cohesió Territorial 2016,
l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona i l’Enquesta de Serveis Municipals.
El desenvolupament de l’estudi incorporarà:
a) Les persones grans a la ciutat de Barcelona
b) Determinants econòmics: La pobresa en la gent gran, el risc de pobresa entre les persones
de 75 i més anys, privació material, la prevalença de la privació material secundaria, la taxa
AROPE, la distribució territorial de les persones grans amb baixos ingressos, desigualtats
econòmiques entre la gent gran, la capacitat redistribuïdora de l’Estat de Benestar
c) Determinants de Salut
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d) Determinants residencials Habitatge, el règim de tinença, l’habitabilitat, les llars
unipersonals, el barri i la importància de les relacions personals
e) Determinants de l’entorn social El suport social i afectiu, participació social i política
f) Síntesi i conclusions
g) Referències Bibliografia
h) Proposta i/o actualització d’un sistema estable d’indicadors per monitoritzar el col·lectiu de
referència
El pressupost associat al present estudi és de 20.276,97 euros.
Coordinació / Disseny investigació
Serveis estadístics / Recodificació i tractament de variables
Serveis tècnics i anàlisi de resultats
Elaboració d'informe
Consums, materials i serveis auxiliars
TOTAL

3.243,00 €
5.854,40 e€
5.189,60 €
5.189,60 €
800,37 €
20.276,97 €

4) Condicions de vida de la població Jove de Barcelona als anys 2016 i 2017.
El desenvolupament de l’estudi incorporarà:
-

Les llars i formes de convivència de la població jove a la ciutat de Barcelona

-

Nivell d’estudis de la població jove

-

Mercat laboral: Activitat laboral i nivell d’ingressos, tipus de jornada, tipus de contracte,
precarietat laboral.

-

Taxes de risc de pobresa i privacions materials, intensitat laboral de les llars/joves taxes
AROPE

-

Emancipació de les llars d’origen (taxes d’emancipació)

-

Habitatge, regim de tinença, sobrecàrrega de despeses vinculades a l’habitatge

-

Proposta i/o actualització d’un sistema estable d’indicadors per monitoritzar el col·lectiu de
referència
El pressupost associat al present estudi és de 23.106,37 euros.
Coordinació / Disseny investigació
Serveis estadístics / Recodificació i tractament de variables
Serveis tècnics i anàlisi de resultats

3.243,00 €
5.854,40 €
5.189,60 €
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Elaboració d'informe
Consums, materials i serveis auxiliars
TOTAL

7.984,00 €
835,37 €
23.106,37 €

5) Desigualtat de gènere a la ciutat de Barcelona als anys 2016 i 2017.
Com a principal font d’informació s’utilitzarà l’Enquesta de Condicions de Vida dels anys 2016 i
2017, també es podran utilitzar altres fonts d’informació com l’Enquesta de Cohesió Territorial 2016,
l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona i l’Enquesta de Serveis Municipals.
El desenvolupament de l’estudi incorporarà:
1. Morfologia de les llars i les famílies: Estat civil, emancipació de la llar d’origen, les llars
unipersonals, les llars monoparentals.
2. Educació: El capital educatiu de les dones, el nivell educatiu de les dones segons l’edat, el nivell
d’estudis en curs de la població jove, accés i les pautes de segregació en els estudis universitaris,
relació entre la formació i l’activitat laboral.
3. Mercat laboral: Activitat, ocupació i atur, posició davant l’activitat, activitat laboral, ocupació i atur,
condicions laborals de les dones ocupades, tipus de jornada, tipus de contracte, el nivell
d’ingressos, el sector d’activitat, inactius i inactives, treball domèstic i familiar.
4. La distribució de les tasques domèstiques i familiars: El temps de treball domèstic i familiar, el
temps de treball domèstic i familiar segons la relació amb l’activitat, el temps de treball domèstic i
familiar segons les condicions laborals, el temps de treball domèstic i familiar segons el cicle de
vida.
5. Ingressos: Persones sense ingressos, origen dels ingressos, nivell d’ingressos.
6. Xarxes de relació i associacionisme: relacions de sociabilitat, relacions de solidaritat,
associacionisme.
7. Síntesi i Conclusions.
8. Annex metodològic.
9. Proposta i/o actualització d’un sistema estable d’indicadors per monitoritzar el col·lectiu de
referència.
El pressupost associat al present estudi és de 23.106,37 euros.
Coordinació / Disseny investigació
Serveis estadístics / Recodificació i tractament de variables

3.243,00 €
5.854,40 €
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Serveis tècnics i anàlisi de resultats
Elaboració d'informe
Consums, materials i serveis auxiliars
TOTAL

5.189,60 €
7.984,00 €
835,37 €
23.106,37 €

6) Realització i explotació d’una Enquesta a Usuaris SAD i Cuidadors no Professionals en el
marc de les súper-illes experimentals.
L’objectiu de l’enquesta és el d’obtenir informació de detall dels usuaris i prestadors de serveis
professionals i no professionals en l’àmbit de l’atenció domiciliaris per tal de avaluar el servei i
desenvolupar una nova estratègia organitzativa en el marc del projecte de súper-illes socials.
S’estima el desenvolupament d’una enquesta per 500 persones en la mostra (250 cuidadors i 250
persones dependents). La enquesta és de caràcter presencial amb una durada estimada de 30 a
45 minuts (tenint en compte que es tracta d’entrevistar a persones dependents).
El desplegament dels treballs incorporarà:
-

Revisió bibliogràfica

-

Construcció del qüestionari

-

Desenvolupament del treball de camp

-

Seguiment i control de qualitat

-

Tabulació i depuració de les dades i preparació de micro-dades

-

Informe preliminar

-

Lliurament de les micro-dades a l’Ajuntament
El pressupost associat al present estudi és de 45.671,60 euros.
Elaboració Qüestionari
Treball de camp (500 enquestes presencials de 45 minuts)
aproximadament)
Depuració
de dades
Codificació Variables
Primera explotació
Consums, materials, serveis auxiliars
TOTAL

1.596,80 €
30.000,00 €
5.988,00 €
4.391,20 €
2.195,60 €
1.500,00 €
45.671,60 €
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3. Calendari de treball
Els treballs explicats s’iniciaran el mes d’abril de 2018, amb data prevista de finalització durant el
mes de desembre de 2018.

4. Equip de treball
Per abordar uns treballs com els que es proposen es comptarà amb l’equip de recerca i tècnic de
l’Àrea de Cohesió Social i Urbana, així com amb els serveis tècnics d’estadística, de cartografia i de
treball de camp de l’IERMB.

5. Pressupost global

El pressupost total previst per a la realització de les tasques explicades ascendeix a 152.645,25
euros.
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