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1 INTRODUCCIÓ

1 INTRODUCCIÓ
El present informe presenta l’estat per al 2017 d’un indicador inèdit a Espanya molt rellevant per
a entendre i enfocar correctament el debat sobre la desigualtat al nostre país: el salari de
referència. El salari de referència o “salari de vida” és aquell que té per objectiu principal
establir una remuneració que sigui suficient perquè un treballador i la seva família puguin
viure dignament. Es tracta d’una mesura àmpliament difosa al món anglosaxó que sorgeix
precisament com a resposta a aquestes persones que, tenint feina, no guanyen prou per
mantenir a la seva família. Es tractaria dels comunament anomenats “treballadors pobres”. Per
tal que el salari de referència serveixi, per tant, com a mesura de la pobresa en una societat cal
anar-lo actualitzant tenint en compte les variacions en els preus dels béns i serveis considerats
bàsics per tenir una vida digna.
Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el 2016, es va promoure el disseny d’una
metodologia pel càlcul d’aquest indicador, essent la primera aproximació a aquest concepte en
el conjunt de l’Estat espanyol. El present informe presenta l’estat d’aquest indicador per a l’any
2017. L’informe s’estructura en quatre parts: la primera descriu, resumidament, la metodologia
emprada en l’informe anterior que, majoritàriament, es conserva en el càlcul actual; la segona,
descriu els principals canvis, tant metodològics com de fonts de dades entre l’informe de 2016 i
l’actual; la tercera presenta els principals resultats i els compara amb els de l’informe de 2016 i la
quarta conclou.
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Aquest apartat resumeix la metodologia utilitzada en l’informe de 2016 per al càlcul del salari de
referència (SDR). Per a una descripció exhaustiva de la metodologia, es recomana consultar
l’informe anterior al respecte. La metodologia de càlcul utilitzada en aquest projecte
s’anomena Càlcul de les Necessitats Vitals Bàsiques (Basic Living Costs Approach). Es basa en
l’adaptació de la metodologia emprada per l’Àrea Metropolitana de Londres (Greater London) i
la desenvolupada per investigadors del Massachussetts Institute of Technology (MIT).
Aquest càlcul consisteix en l’elaboració d’un pressupost de necessitats bàsiques per a diferents
tipus de famílies que els permeti tenir una vida digna i quantificar-lo monetàriament. Cal, per
tant, definir unes cistelles de béns i serveis així com unes quantitats mínimes de consum que
permetin cobrir les necessitats bàsiques de diferents tipus de famílies. Un cop definides les
quantitats bàsiques de cada bé (o servei) es multipliquen pel seu preu. Depenent del nombre de
persones actives a la família, aquest pressupost es converteix en un salari per persona anomenat
salari de referència (SDR). Per a la realització d’aquests càlculs, s’han considerat 9 cistelles de
béns i serveis en el càlcul del SDR: aliments i begudes, neteja i higiene personal, cost de
l’habitatge, despeses corrents de l’habitatge, transport, despeses personals i oci, roba i
complements, educació i despeses extraordinàries. Un cop definides les cistelles, es calcula la
despesa en les mateixes per a 5 tipus de família: persona sola, persona sola amb nens
dependents, parella sense nens, parella amb nens dependents i llars de tres adults (amb i sense
nens dependents).
La font de dades principal per a aquest estudi és l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF),
elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que es complementa amb altres fonts de
dades per al càlcul de preus i quantitats dels béns i serveis consumits. L’EPF és representativa a
nivell estatal i autonòmic i proporciona informació detallada de les despeses familiars per a una
diversitat de béns i serveis i tipologies de famílies. Cal tenir en compte que l’EPF proporciona
informació sobre la despesa revelada i, per tant, la informació que s’obté és la despesa mitjana
real i no la despesa en necessitats bàsiques. No obstant, l’EPF és útil com a referència de
consum de les llars i per calcular les despeses mitjanes en alguns béns i serveis un cop es
restringeix la mostra utilitzada per calcular aquestes despeses a una mostra representativa de
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consum bàsic. Per a altres béns, però, els preus i les quantitats consumides són calculats amb
bases de dades externes en funció de quin sigui cada un d’aquests béns. D’acord amb la
tipologia de dades i les definicions de famílies, s’ha definit una metodologia adaptada a les
necessitats de consum de l’AMB que consisteix en els següents passos:

Taula 1. Descripció de la metodologia per l’elaboració del càlcul del SDR
Metodologia per passos

Descripció

1. Definició dels tipus de llar

Definició de 5 grans grups de tipus de llar per a calcular el SDR
per a cada un d'ells: persona sola, persona sola amb nens
dependents, parella sense nens, parella amb nens dependents i
llars de tres adults

Definició de 6 tipologies de municipis dins de l’AMB: capital de
2. Definició dels tipus de província, de més de 100.000 habitants, de 50.000 a 100.000
municipis
habitants, de 20.000 a 50.000 habitants, de 10.000 a 20.000
habitants i de menys de 10.000 habitants
Restricció de l'EPF a les dades catalanes i creació d'una mostra
3. Selecció de la mostra inicial de llars que es consideren informatives sobre els patrons
rellevant
de consum de les famílies catalanes (per a alguns béns com
habitatge o educació encara es restringeix més)
Eliminació de llars amb característiques especifiques basades en
4. Homogeneïtzació de la
l’activitat del sustentador principal de la llar, l’edat i la font
mostra
d’ingressos principals de la llar
Definició de les cistelles bàsiques de consum per les quals es
calcularà el cost. Aquestes són: aliments i begudes, neteja i
5. Definició de les cistelles de
higiene personal, cost de l'habitatge, despeses corrents de
consum bàsiques
l'habitatge, transport, despeses personals i oci, roba i
complements, educació i despeses extraordinàries
Selecció dels preus i quantitats que seran diferents per a cada
6. Selecció dels béns i serveis
cistella. Els preus i quantitats escollides com a bàsiques de cada
de la cistella bàsica
bé s'obtenen de diverses fonts objectives i externes (no de l'EPF)
Per a cada tipus de llar, càlcul de la suma ponderada de les
7. Càlcul del pressupost de
despeses de la cistella bàsica per tipus de municipi i tipus de llar
necessitats bàsiques
depenent del la mida dels mateixos en la distribució de l'AMB
Per cada tipus de llar, es divideix el pressupost de necessitats
8. Càlcul del SDR
bàsiques pel nombre d'adults d'una llar
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En aquest apartat es descriuran les principals diferències entre la metodologia i les dades
emprades en el càlcul del SDR de 2016 i el càlcul actual. Tal com s’ha descrit amb anterioritat, la
principal font de dades és l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF). A l’informe de l’any 2016,
es van utilitzar les dades de les EPF2012, EPF2013 i EPF2014 i preus pel 2016. En el present
informe s’utilitzen les dades de l’EPF2016, l’última versió d’aquesta font de dades que l’Institut
Nacional d’Estadística (INE) ha fet disponible i els preus pel 2017.
En primer lloc, cal remarcar que en el present informe només s’utilitza un any per fer el càlcul
mentre que a l’informe anterior s’agrupaven les dades per tres anys. La raó principal d’aquest
canvi recau en el fet que l’INE ha canviat la classificació dels béns de consum (de COICOP a
ECOICOP) per tal d’homogeneïtzar-la amb la classificació Europea. Com a conseqüència d’aquest
canvi, per tant, no es poden usar dades d’anys anteriors juntament amb les de 2016. El propi INE
ho especifica en la descripció de la base de dades: “...Como consecuencia, los datos publicados de
2016 no son directamente comparables con los de años anteriores.”
Una altra diferència entre el càlcul del SDR al 2016 i l’actual és la definició de la mostra
representativa. En aquest informe, a més de restringir les dades per Catalunya, s’aplica també
una restricció addicional en base a una variable que identifica el grau de ruralitat del municipi
on es troba cada una de les llars. Aquesta variable pren tres valors principals, classificant els
territoris entre urbans, intermedis i rurals. Tot i que a l’EPF no comptem amb identificadors
municipals, l’INE, en un altre document, classifica tots els municipis espanyols en aquestes tres
categories utilitzant la mateixa variable que a l’EPF. Per tant, en base a aquestes dades podem
obtenir quina és la classificació de cada un dels municipis de l’AMB.
Un cop fet això, observem que no hi ha cap municipi de la categoria “rural” dins de l’AMB i, per
tant, les llars de Catalunya en aquesta categoria són eliminades de la mostra. Addicionalment,
s’observa que cap dels municipis de més de 20.000 habitants de l’AMB és dins de la categoria de
municipi “intermedi” i cap dels de menys de 10.000 habitants és considerat “urbà”. Per tant,
eliminem de la mostra aquelles llars que es trobin en alguna d’aquestes situacions. Per últim,
donat que Barcelona és clarament un municipi urbà, eliminem les capitals de província que no ho
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siguin (en aquest cas es tracta d’una sola capital). Una implicació directa d’aquesta millora de la
mostra és que, a més de ser més representativa dels municipis de l’AMB, modifica la mostra
d’habitatges

sobre

el

que

es

calculen

les

despeses

dels

lloguers

(i

lloguers

imputats/hipoteques) i les despeses de la llar.
Concretament, l’eliminació de les àrees més rurals de Catalunya, fa que els habitatges que
observem en la nova mostra siguin, en general, més petits i presentin despeses en energia, gas i
aigua més eficients, és a dir, més baixes. Això no es reflectirà necessàriament en els preus dels
lloguers ja que els preus utilitzats pel càlcul de la cistella no surten de l’EPF sinó de les dades
proporcionades pel Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona però la partida de despeses
de la llar sí que es veurà afectada per aquesta nova restricció ja que es deriva de la despesa
revelada a l’EPF. Per tant, en tenir un parc d’habitatge més representatiu de la “urbanitat” de
l’AMB, els habitatges són més petits. Com a conseqüència d’això, les despeses de la llar són més
baixes que les representades a l’informe de 2016.
De les modificacions en aquest informe respecte a l’informe de 2016 recau en la definició dels
tipus de llar estudiats. Si bé es cert que les tipologies que s’estudien són les cinc esmentades
anteriorment, aquestes són el resultat de la suma ponderada de categories familiars més
desagregades. En aquest informe s’ha afegit una nova categoria en la classificació desagregada:
tres adults amb dos nens dependents. Tenint en compte que només s’està utilitzant un any de
dades, afegir aquesta nova categoria dota a la mostra de més observacions ja que representa
aproximadament un 2% de la mostra, essent aquest pes superior als municipis de l’AMB que no
són Barcelona. La següent taula mostra la classificació utilitzada en aquest informe, ressaltant la
nova categoria per tal d’il·lustrar el canvi:
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Taula 2. Tipologies familiars
Classificació reduïda

Classificació completa

Adults

Nens

Total

1. Persona sola

1. Persona sola

1

0

1

2. Persona sola amb 2. Persona sola amb un nen dependent
nens dependents
3. Persona sola amb dos nens dependents

1

1

2

1

2

3

3. Parella sense nens

4. Parella sense nens

2

0

2

5. Parella amb un nen dependent

2

1

3

4. Parella amb nens
6. Parella amb dos nens dependents
dependents

2

2

4

7. Parella amb tres nens dependents

2

3

5

8. Tres adults sense nens

3

0

3

9. Tres adults amb un nen dependent

3

1

4

10. Tres adults amb dos nens dependents

3

2

5

5. Llars de tres adults

6. Altres llars

11. Altres llars

Variable

Una altra partida on aquest informe presenta canvis respecte al de 2016 és en la dels càlculs de
les despeses en educació. En l’informe anterior els càlculs es basaven en una doble ponderació:
en primer lloc, es restringia la mostra a les llars que com a mínim tinguessin un fill entre alguna
de les edats rellevants per a cada nivell educatiu (entre 0 i 2 anys, 3 i 17 anys o 18 i 24 anys). En
segon lloc, s’identificava el percentatge de llars amb nens dins de cada una de les tres edats. A
més, per la tipologia de persona sola amb nens dependents es dividia el cost de l’educació en dos
tenint en compte la possibilitat de que la meitat de la despesa fos coberta per un altre dels
progenitors.
Un dels principals inconvenients del càlcul realitzat d’aquesta manera és que, en ser el resultat
de dues ponderacions en les que no es té en compte el nombre exacte de nens, les despeses
són estimades amb un marge d’error. En l’informe actual es procedeix d’una manera diferent
per tal de donar solució a aquest problema i que les despeses d’educació siguin exactament
representatives del nombre i les edats dels nens en cada un dels tipus de família. A més, pel cas
d’una persona sola amb fills, s’ha decidit no dividir el cost de l’educació (ni de cap altre bé o
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servei), amb la finalitat de calcular el cas més extrem en termes de necessitats monetàries que és
el de les famílies monoparentals. La metodologia pel càlcul de la sub-cistella d’educació és, per
tant, la següent:
1. Per cada llar, s’identifica el nombre concret de nens dependents dins de cada una de les
tres categories d’edat
2. Per cada tipus de llar, es calcula el percentatge que representa cada una de les possibles
combinacions de les edats dels fills. La Taula 3 il·lustra totes les combinacions possibles:
Taula 3. Classificació de llars segons el nombre de fills
Un fill de 0 a 2 anys
1. Llars d'un fill

Un fill de 3 a 17 anys
Un fill de 18 a 24 anys
Dos fills de 0 a 2 anys
Dos fills de 3 a 17 anys
Dos fills de 18 a 24 anys

2. Llars de dos fills
Un fill de 0 a 2 anys i un de 3 a 17 anys
Un fill de 0 a 2 anys i un de 18 a 24 anys
Un fill de 3 a 17 anys i un de 18 a 24 anys
Tres fills de 0 a 2 anys
Tres fills de 3 a 17 anys
Tres fills de 18 a 24 anys
Dos fills de 0 a 2 anys i un de 3 a 17 anys
Dos fills de 0 a 2 anys i un de 18 a 24 anys
3. Llars de tres fills
Dos fills de 3 a 17 anys i un de 18 a 24 anys
Dos fills de 3 a 17 anys i un de 0 a 2 anys
Dos fills de 18 a 24 anys i un de 3 a 17 anys
Dos fills de 18 a 24 anys i un de 0 a 2 anys
Un fill de 0 a 2 anys, un de 3 a 17 anys i un de 18 a 24 anys
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3. Es calcula per a cada una d’elles el cost de l’educació. Cal tenir en compte que, igual que
en l’informe anterior, els nens de 0 a 2 anys presenten despeses en escola bressol, els
nens de 3 a 17 anys (educació obligatòria) tenen despeses en llibres de text i menjador
donat que la matrícula de l’escola pública és gratuïta, i els nens de 18 a 24 anys
presenten despeses en matrícula universitària.
4. Un cop calculada la despesa per cada possible combinació, es pondera aquesta despesa
pel percentatge que aquesta combinació presenta dins de cada una de les cinc tipologies
de llar estudiades.
Per últim, cal recalcar que els preus dels béns i serveis de cada una de les sub-cistelles
estudiades que s’obtenen a través de dades externes a la EPF, han estat analitzats pel 2017
utilitzant les mateixes fonts de dades que en l’informe anterior. La Taula 4 resumeix les fonts de
dades principals per al càlcul de cadascuna d’aquestes sub-cistelles:

Taula 4. Fonts de dades de les sub-cistelles
Béns de la cistella

Fonts principals de dades (preus i quantitats)
Preus extrets d’una cadena de supermercats de referència segons la OCU1 i

Aliments i begudes

quantitats d'una dieta equilibrada segons la “Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria”

Neteja

i

higiene Preus extrets de la mateixa cadena de supermercats que a la cistella

personal

Cost

de

(lloguers

d’aliments i begudes i quantitats definides ad-hoc però assumides raonables

l’habitatge
reals

imputats)

Despeses de la llar

i

Preus revelats de l’EPF per a una mostra representativa d'habitatges amb
una mida necessària per acomodar el nombre de membres. Preus
posteriorment ajustats per un índex de diferència amb l’AMB (per mida de
municipi) calculat amb les dades del Sistema d’Indicadors Metropolitans
- Despesa mitjana mensual per llar de l’EPF per a una mostra representativa
d'habitatges amb una mida necessària per acomodar el nombre de

_______________
1

https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/informe/cadenas-mas-baratas
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membres2
- Pel cost de la factura d’internet i trucades: mitjana de preus de les tres
principals companyies telefòniques de l’Estat amb un contracte assumit bàsic

Transport

Preus dels bitllets integrats de TMB ponderats pel nombre de municipis de
l'AMB que pertanyen a cada zona d'influència (zones 1 i 2)
- Pel preu dels restaurants i cinema: mitjana de preus de tres webs de

3
Despeses personals i referència en oci i quantitats ad-hoc assumides raonables

oci

- Pel cost de la factura del mòbil: mitjana de preus d’un contracte bàsic de les
tres principals companyies telefòniques
Mitjana de preus de les tres principals marques de roba assequible no

Roba i complements

especialitzades en peces ni sexes concrets. Quantitats ad-hoc assumides
raonables
- Preu públic de les escoles bressol de l'Ajuntament de Barcelona, ajustat per
municipi segons una ràtio de diferències amb Barcelona extret de l’EPF i
només imputat per a famílies que tenen nens de 0 a 3 anys

Educació

- El preu del menjador escolar correspon al preu públic regulat per la
Generalitat de Catalunya pel curs 2016/17
- El preu de la matrícula universitària correspon al preu per crèdit regulat per
la Generalitat de Catalunya pel curs 2016/17 a un grau de 60 crèdits de
mitjana

Despeses

Quantitat proporcional de la despeses ordinàries basada en la proporció real

extraordinàries

observada a l’EPF

_______________
2 Es considera que totes les llars necessiten al menys una cuina, una sala-menjador, un lavabo, un dormitori per
membre de la llar – tenint en compte que les parelles comparteixen dormitori – i una habitació extra (oficina, traster,
etc.).
3 S’assumeix que les llars assisteixen al cinema/teatre un cop al mes en família i fan àpats en restaurants dos cops al
mes en el cas dels adults i un cop en el cas dels nens.
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En aquesta secció es presenten els resultats principals del càlcul del SDR pel 2017. Es presenten
tant els càlculs per tipus de família, com els resultats desagregats per Barcelona i la resta de
l’AMB. La Taula 5 presenta la desagregació del SDR entre les diferents cistelles de béns i serveis
per tipus de llar, així com els totals ponderats. Observem que el SDR oscil·la entre els 857€ i els
1.825€ per persona, depenent de la tipologia familiar. Un cop ponderats aquests imports en
funció dels percentatges de cada tipologia familiar, el SDR de l’AMB el 2017 és, per terme mitjà,
de 1.139,17€, 90€ més elevat que el de 2016.

Taula 5. Pressupost familiar de necessitats bàsiques i salari de referència – Total AMB
Cistella de consum
(mensual)
Aliments i begudes

Persona
sola

Persona
sola amb
nens

Parella
sense
nens

Parella
amb nens

Llars de
tres
adults

Total
ponderat

168,90

312,15

337,81

507,90

573,80

399,32

18,63

24,54

24,06

31,08

30,07

26,50

Habitatge

612,85

598,97

665,96

713,36

716,54

677,70

Despeses de la llar

161,82

191,25

185,41

211,33

205,50

193,61

Transport

56,73

84,68

114,90

174,23

196,75

135,62

Despeses personals i oci

68,48

125,22

136,97

204,34

232,02

161,15

Roba i complements

20,57

54,21

41,14

81,09

77,46

57,75

0,00

189,66

0,00

219,37

86,85

104,26

160,63

245,75

252,70

381,33

452,99

309,53

1.268,61

1.825,40

1.756,62

2.516,43

2.572,05

2.061,86

1.268,61

1.825,40

878,31

1.258,22

857,35

1.139,17

Neteja i higiene personal

Educació
Despeses extraordinàries
PRESSUPOST
NECESSITATS
(per llar)
SDR (per adult)

DE
BÀSIQUES
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La Figura 1 mostra, en primer lloc, el pes de les despeses de les diverses sub-cistelles en el total
del pressupost de les necessitats bàsiques per 2017. Seguidament, la figura mostra la distribució
de les mateixes partides en el pressupost de les necessitats bàsiques el 2016. En primer lloc,
destaquem que la despesa que representa un percentatge superior del pressupost de
necessitats bàsiques és l’habitatge, que suposa un terç del pressupost, tant al 2017 com al
2016. A més, podem observar que, tot i les variacions en els preus, les proporcions de les
despeses són bastant similars a les de l’informe de 2016. Cal destacar que la despesa en
educació està ponderada incloent les famílies que no tenen fills i per això representa només un
5% però que si només ens centréssim en les tipologies familiars amb fills, el percentatge de
despesa pujaria fins al voltant del 10%.

Figura 1. Distribució de les despeses de les diferents cistelles
2017

Educació
5%

Despeses
extraordinàries
15%

Roba i
complements
3%
Despeses
personals i oci
8%
Transport
7%

Aliments i
begudes
19%
Neteja i
higiene
personal
1%

Habitatge
33%

Despeses de la llar
9%

2016
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Educació
3%

Despeses
extraordinàries
15%

Roba i
complements
3%

Aliments i
begudes
18%
Neteja i higiene
personal
1%

Despeses
personals i oci
8%
Transport
8%

Habitatge
33%

Despeses de la llar
11%

Encara que la distribució de les diferents partides és similar entre els dos anys, algunes partides
han experimentat canvis en els seus preus que caldria recalcar. Respecte als resultats de
l’informe de 2016, la partida que més s’incrementa –més enllà de la d’educació que, com s’ha
comentat, es deu a diferències metodològiques– és la de l’habitatge, tot i conservar el mateix
pes en la distribució.
Aquesta evolució és conseqüència de l’increment en els nous lloguers, especialment a la ciutat
de Barcelona. Tot i així, convé tenir present que la partida d’habitatge és la mitjana entre la
despesa en nous lloguers, lloguers existents i hipoteques (que es tradueixen en lloguers
imputats), i que, d’aquestes tres partides, l’única que ha registrat increments és la dels nous
lloguers, suposant un augment d’entre 60€ i 100€ en el total del pressupost de necessitats
bàsiques, variable segons el tipus de família. Per altra banda, partides com el transport o les
despeses de la llar disminueixen en algun dels casos. En concret, el transport pels municipis en
la Zona 2 de l’AMB s’ha abaratit gràcies a la baixada en el preu de la targeta integrada, mentre
que les despeses de la llar disminueixen (en aquest informe respecte a l’anterior, no
necessàriament a la realitat) com a resultat d’excloure els municipis més rurals de la mostra
estudiada.
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Quant a l’existència de diferències territorials en el salari dins de l’àmbit de l’AMB, la Taula 6
presenta el resultat del pressupost de necessitats bàsiques i del SDR pel total de l’AMB, per
Barcelona i per la resta de l’AMB; així mateix, també es presenten les diferències entre Barcelona
i la resta de l’AMB i entre els càlculs de 2016 i els de 2017.
Observant la Taula 6, veiem que les llars necessiten al voltant de 100€ addicionals al mes per
viure a la ciutat de Barcelona (104,29€), excepte en el cas de les llars de tres adults on la
diferència és molt menor. Això és així perquè la composició de les llars de tres adults varia molt
entre Barcelona i la resta de l’AMB. Concretament, a Barcelona, les llars de tres adults són
formades majoritàriament per llars sense fills mentre que les de la resta de l’AMB són
principalment adults amb un o dos fills. Per tant, algunes de les despeses que són més cares a
Barcelona, com per exemple l’habitatge, són compensades amb les despeses en educació de les
llars de tres adults a la resta de l’AMB.
Respecte a les diferències entre el SDR de 2016 i el de 2017, podem observar que al 2017, per
viure a l’AMB, es necessiten entre 60€ i 185€ més per persona que el 2016, quantitat que és el
resultat de l’increment del nivell general de preus entre anys, l’elevat preu dels nous lloguers a la
ciutat de Barcelona, la reducció en el preu del transport als municipis de la Zona 2 de l’AMB i la
nova definició de les sub-cistelles d’educació i de les despeses de la llar.
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Taula 6. Pressupost de necessitats bàsiques i SDR – Barcelona i AMB
Persona
sola

Persona

Parella

sola amb

sense

nens

nens

Parella

Llars de

Total

amb nens

tres adults

ponderat

TOTAL
Pressupost de necessitats
bàsiques

1.268,61

1.825,40

1.756,62

2.516,43

2.572,05

2.061,86

SDR

1.268,61

1.825,40

878,31

1.258,22

857,35

1.139.17

bàsiques

1.347,16

1.911,29

1.890,51

2.684,15

2.558,90

2.177,83

SDR

1.347,16

1.911,29

945,25

1.342,08

852,97

1.206,91

bàsiques

1.207,52

1.752,10

1.681,47

2.452,44

2.577,21

2.003,97

SDR

1.207,52

1.752,10

840,74

1.226,22

859,07

1.102,62

bàsiques

139,64

159,19

209,04

231,71

18,31

173,86

SDR

139,64

159,19

104,51

115,86

6,1

104,29

bàsiques

87,44

185,09

122,48

240,73

420,65

211,53

SDR

87,44

185,09

61,24

120,37

140,22

90,3

BCN
Pressupost de necessitats

RESTA AMB
Pressupost de necessitats

Diferència BCN-Resta AMB
Pressupost de necessitats

Diferència 2016-2017
Pressupost de necessitats
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5 CONCLUSIONS
Aquest estudi ha posat al dia per primera vegada, el càlcul del SDR de l’AMB realitzat amb
anterioritat. Com a resultat de la diversitat de les dades utilitzades, aquest document presenta el
càlcul per diferents tipologies de llar, diversos tipus de municipis, i Barcelona i la resta de l’AMB.
Amb la finalitat de fer l’estudi representatiu, s’ha utilitzat com a base la distribució de tipus de
família a diferents municipis de l’Enquesta de Pressupostos Familiars, adaptada per al cas de
l’AMB. A més, s’han utilitzat també dades externes de preus i quantitats, provinents d’altres
fonts, per calcular els preus i les quantitats considerades de béns i serveis dins d’una cistella de
consum bàsica. En base a això, s’ha calculat el SDR de l’AMB de Barcelona amb un valor final de
1.139,17€, un 8% superior al de 2016.
El SDR també s’ha calculat per diferents tipologies de llars que es consideren rellevants per
entendre la composició de l’AMB: persona sola, persona sola amb nens dependents, parella
sense nens, parella amb nens dependents i llars de tres adults, amb i sense nens. Els SDR
d’aquests tipus de família són de 1.268,61€ a 1.825,40€ en el cas de persones soles sense i amb
fills, respectivament, de 878,31€ i 1.258,22€ per les parelles amb i sense nens, respectivament,
i de 857,35€ per les llars de tres adults. Val a dir que, els SDR d'aquests grups per separat són,
fins i tot, més importants que el valor agregat per tota l'AMB a l'hora d'entendre les diferents
necessitats a nivell local i familiar.
Cal destacar, però, que aquest càlcul s’ha fet assumint una sèrie de premisses i amb les dades
disponibles que, si bé són representatives per al càlcul realitzat en aquest estudi, no són
extrapolables a situacions de llars particulars. En altres paraules, pot donar-se el cas de que
determinades famílies tinguin necessitats que van més enllà de les necessitats bàsiques
calculades en aquest document; per tant, cal interpretar els càlculs com a agregats per a diversos
tipus genèrics de famílies i tipologies de municipis. Tot i així, el SDR, i la seva actualització
periòdica, pot representar una eina nova i important a tenir en compte per part de
l’Administració Pública a l’hora de dissenyar i promoure polítiques de benestar i justícia social.
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