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Introducció 

Aquest informe s’ha elaborat fonamentalment amb l’explotació de les dades de l’Enquesta de 

Condicions de Vida (ECV) que anualment elabora l’Institut Nacional d’Estadística, i que són les 

primeres oficials d’ençà l’esclat de la pandèmia. Això és important per tres motius: primer, 

perquè és l’enquesta amb més mostra i més fiable a nivell estatal (malgrat el necessari 

increment d’entrevistes que hauria de tenir per poder oferir dades més desagregades a nivell 

autonòmic); segon, perquè permet les comparatives entre regions i estats (la metodologia, tot 

i que millorable, és homogènia arreu d’Europa); i tercer, i més important, perquè són aquestes 

dades les que proporcionen un coneixement més exhaustiu de la nostra realitat (i que, per tant, 

permeten un millor desenvolupament de les polítiques públiques i el seguiment dels objectius 

de l’Agenda 2030).  

Al llarg de l’informe es mostren dades de l’indicador AROPE, taxa de risc de pobresa, baixa 

intensitat d'ocupació a la llar, privació material i social severa, pobresa severa i pobresa 

calculada amb diversos llindars (nacionals; regionals; ancorats a 2015, designat any de referència 

per al control dels objectius continguts a la nova agenda 2030), comparant-los amb la respectiva 

taxa nacional. A més, s'hi inclouen algunes dades que permeten millorar la comprensió general 

sobre l'estat de la pobresa a les Illes Balears, com ara nombre de pensions sota el llindar de 

pobresa, alguns ítems sobre el greu problema de l'habitatge i indicadors sobre la renda i la 

desigualtat. 

Recordam, com cada any, que aquest informe és una fotografia que se’ns revela amb un cert 

retard, degut als temps de recollida de la informació, la tabulació de les dades i l’anàlisi dels 

resultats. L’ECV sempre va un any i escaig per darrere d’una realitat que canvia cada cop més 

ràpid, però ens és la millor eina que tenim per conèixer-la i, aplicant les mesures adequades, 

millorar-la. 

Com ja hem apuntat, i tot i l ‘increment d’enguany, l’escassa mostra de l’ECV per a la nostra 

comunitat provoca, d’una banda, excessius alts i baixos que ens obliguen a interpretar les dades 

amb certa precaució i, d’una altra, que sigui estadísticament feble i tècnicament agosarat fer 

anàlisis desagregades per illes, edat, sexe o qualsevol altre factor. Des d’EAPN-Illes Balears 

tornam a reiterar la necessitat de comptar amb fonts autonòmiques potents, bé ampliant la 

mostra de l’ECV (com estan fent altres comunitats), bé dotant a l’IBESTAT dels recursos 

necessaris per poder desenvolupar investigacions pròpies sobre la pobresa, l’exclusió i les 

desigualtats socials.   

Per últim, i abans d’entrar en el detall, podem avançar que les dades que es recullen en l’informe 

no són bones i que presenten una evolució en general negativa. Tot i això, cal destacar que 

Balears continua per sota de la mitjana estatal en pràcticament tots els indicadors de pobresa i 

exclusió i que les xifres que avui es presenten serien molt pitjors si no s’haguessin desplegat, des 

de tots els nivells de l’administració, les mesures i polítiques del denominat escut social, 

insuficient per assolir la màxima de no deixar a ningú enrere però sens dubte necessari per evitar 

situacions molt més greus.    
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L’Estat de la Pobresa a les Illes Balears 

Dades AROPE, pobresa i pobresa severa 

L’indicador AROPE de 2021 (que inclou la taxa de pobresa, la privació material i social severa i la 

baixa intensitat de treball a la llar) continua amb la tendència a l’alça, iniciada l’any passat, del 

nombre de persones que es trobaven en risc de pobresa o exclusió social. Ja en el darrer 

informe es va avançar en el mesurament de les conseqüències de la COVID-19, quan les dades 

de privació material severa (les úniques que llavors reflectien els seus efectes) varen 

experimentar un espectacular creixement a les Illes Balears.  

Enguany ja podem completar l’anàlisi amb les primeres estadístiques oficials sobre pobresa i 

desigualtat, i malauradament comprovam com a la nostra comunitat ambdues continuen 

creixent, situant l’indicador AROPE en el 22,4% de la població illenca1, el que en nombres 

absoluts significa que més de 262.000 persones es trobaven en risc de pobresa o exclusió a 

Balears. Val a dir que la nostra comunitat es mantén per sota la mitjana nacional, però en els 

dos anys la població AROPE s’ha incrementat 6 punts percentuals, el que sumat a una important 

reducció de la renda per unitat de consum fa que la situació sigui especialment preocupant.  

No obstant, i com analitzarem més endavant, la realitat que descriu l’informe podria ser molt 

més greu si no s’hagués optat per desplegar el denominat escut social, que, amb totes les seves 

limitacions i carències, ha obtingut resultats molt millors que els que s’haguessin produït 

d'utilitzar una política de reducció de despeses i retallades socials com la que es va desenvolupar 

durant la crisi econòmica de 2008, i per descomptat molt menys catastròfics del que auguraven 

alguns dels informes que s’han anat publicant d’ençà l’esclat de la pandèmia. 

Per últim, cal destacat la millora que s’ha produït en l’indicador si prenem com a base l’any 2015 

(establert per Europa com a punt de partida de les avaluacions de l’Agenda 2030); durant aquest 

període (2015-2021), 31.000 persones han abandonat l’estadística AROPE. En percentatges, un 

15,8%, el major descens de tot l’estat. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Segons la nova metodologia europea, que inclou canvis en el mesurament de la Privació Material i Social Severa (PMSS) i la Baixa 

Intensitat de Treball a la Llar (BITL). 
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AROPE 2014-2021 (nova metodologia) 

 

En termes purament econòmics, la taxa de pobresa a les Illes Balears se situa en el 17,6%, tres  

punts i mig més que l’any anterior; això, en termes absoluts, significa que el nombre de persones 

sota el llindar de la pobresa (amb ingressos inferiors al 60% de la renda mitjana) és de 207.000.  

Aquí cal fer dos apunts: el primer, que tot i l’increment, la taxa balear continua estant per sota 

de la mitjana estatal; el segon que aquesta variable mostra una preocupant tendència a l’alça 

que es podria consolidar si no es prenen les mesures adequades, tant de caire estructural 

(habitatge, treball, model econòmic…) com conjuntural (escut social).  

Taxa de pobresa 2008-2021 
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I dins aquest col·lectiu, hem de fixar també la mirada en aquells que pitjor estan a nivell 

econòmic: més del 9% de la població es troba en situació de pobresa severa; o dit d’una altra 

manera: 108.000 persones d’arreu de les Illes viuen en llars amb ingressos inferiors als 40% de 

la mediana de renda nacional. És necessari destacar que, per l’any 2021, el llindar per considerar 

que una llar es troba en situació de pobresa severa és de 6.355€ per unitat de consum a l’any; 

és a dir, cada persona ha de subsistir amb menys de 281€ mensuals en el cas d’una família de 

dos adults i dos menors, o de 530€ si viu sola. Com es pot veure a la gràfica, aquesta terrible 

dada s’ha incrementat en un 50%.  

Taxa de pobresa severa 2008-2021 

 

Privació Material i Social Severa 

Cal destacar que, quan es parla de grups vulnerables, hi ha gent que, bé per desconeixement, 

bé de manera intencionada, ho vincula exclusivament amb persones de molts baixos ingressos. 

No obstant, la vulnerabilitat social és un terme complex i multidimensional, i afecta no només 

als grups amb rendes inferiors sinó també a altres col·lectius que pateixen privació de serveis 

bàsics, dificultats d’accés a drets i/o manca d’igualtat d’oportunitats.  

La privació material i social severa és un indicador de carència, de dificultat per consumir alguns 

productes concrets bàsics que es defineixen a nivell europeu i suposa una vulnerabilitat molt 

greu per a les persones afectades. L'any 2021, el 6,1% de la població de Balears viu en 

condicions de Privació Material i Social Severa, és a dir, no pot fer front a l'almenys a set dels 

tretze conceptes o ítems de consum bàsic definits a nivell europeu2. En termes absoluts, unes 

71.000 persones viuen en condicions de PMSS a les illes. 

 
2 El percentatge es menor amb la nova metodologia, però cal recordar l’espectacular increment que va patir aquest indicador l’any 

2020 (138%).  
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Privació material i social severa (2014-2021) 

 

Amb la nova metodologia, la privació material i social severa inclou aquest enguany nous ítems 

que pretenen copsar millor la dificultat per poder portar una vida normalitzada. Aquí volem 

destacar que més d’un 30% de persones no poder fer front a despeses imprevistes ni substituir 

mobles espenyats o vells, que un 20,3% té retards en el pagament de despeses relacionades 

amb l’habitatge i que gairebé una de cada deu no pot participar regularment en activitats d’oci, 

com ara anar al cinema o practicar algun esport. 

 

ÍTEMS DE PRIVACIÓ MATERIAL SEVERA 

 
No es pot permetre anar de vacances almenys una setmana a l'any 35,0% 

No pot substituir mobles espenyats o vells 30,7% 

No es pot permetre mantenir l'habitatge amb una temperatura adequada 14,3% 

No té capacitat per afrontar despeses imprevistes 30,9% 

Té retards en el pagament de despeses de l'habitatge en els últims dotze mesos 20,3% 

No pot participar regularment en activitats d’oci (esports, cinema…) 9,1% 

No es pot permetre connexió web per a ús personal a la llar 8,5% 

No es pot reunir amb amics o familiars per menjar o prendre quelcom (1 cop/mes) 4,8% 
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D’altra banda, cal assenyalar que l’Informe de l’Estat de la Pobresa de 2021 recull que més del 

42% de la població experimentava dificultats per arribar a final de mes, un percentatge que 

s’ha anat reduint des de 2018 però que, recordem-ho, no té en compte l’enorme inflació que 

s’està registrant en els darrers mesos. 

Dificultats per arribar a final de mes (2008-2014) 

 

En relació a aquestes xifres, repetirem el que ja afirmàvem l’any passat: “és alarmant situació 

del preu de l’habitatge (tant compra com, sobretot, lloguer) a les Illes Balears, fet que dificulta 

la vida quotidiana de moltes famílies, que han de destinar bona part dels seus ingressos al 

pagament del lloguer o la quota hipotecària, i nega el dret bàsic de l’habitatge a moltes altres 

(per processos de desnonament, per impossibilitat d’emancipació o per altres circumstàncies)”. 

Com a mostra, aquesta dada: més d’un 75% de les persones en risc de pobresa registren una 

despesa elevada en habitatge, enfront del 18% del total de la població. 

Elevada despesa en habitatge (2008-2021) 

 

mailto:eapn@xarxainclusio.org
http://www.xarxainclusio.org/


 

EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social 
Espai d’Entitats Ciutadanes – Edifici Municipal del Camp Redó 

C/Felip II, 17 3er 07004 Palma – 662366232 
eapn@xarxainclusio.org  
www.xarxainclusio.org 

Per tot això, des de les administracions públiques s’ha de dissenyar i aplicar una política 

d'habitatge clara i valenta que impulsi l’habitatge públic, fomenti el lloguer social, impedeixi els 

desnonaments i la gentrificació i desplegui qualsevol altra mesura que garanteixi quelcom tan 

bàsic per al desenvolupament d’un projecte de vida com és un habitatge digne, adequat i 

accessible.  

Baixa Intensitat de Treball a la Llar 

La Baixa Intensitat de Treball per Llar es dona quan la relació entre el nombre de mesos treballats 

per tots els membres de la llar en edat de treballar i el nombre total de mesos que, en teoria, 

podrien treballar tots els membres és inferior al 20%. En aquest sentit, més de 85.000 persones 

residents a les Illes Balears viu en llars amb baixa intensitat de treball, una xifra molt més 

elevada que la registrada abans de la pandèmia.  

Baixa Intensitat de Treball a la Llar (2014-2021) 

 

D’altra banda, l'índex de desocupació ha perdut fiabilitat com a mesurador de l'èxit 

socioeconòmic, doncs actualment tenir una feina no és garantia per escapar del risc de pobresa 

o exclusió. Actualment, al voltant d’un 15% de les persones que tenen un treball remunerat es 

troben en aquesta situació de risc; la figura del treballador pobre, doncs, es consolida a les 

nostres illes, a causa de les condicions de precarietat, la temporalitat, la curta durada dels 

contractes o directament l’explotació. 

Pobresa en relació a les Pensions 

Respecte a les pensions, l’Informe posa de manifest que el 38% dels pensionistes de les Illes, és 

a dir, 76.000 persones, reben una renda inferior al llindar de la pobresa (681€), i que més de 

34.000 pensionistes estan en situació de pobresa severa, donat que cobren menys de 454€. 

Aquesta situació és molt similar a la registrada a l’any anterior, quan ja afirmàvem que encara 

hi ha molt de camí a recórrer a l’hora de garantir unes pensions dignes.  
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Pensions i pobresa (2021) 

 

Renda i desigualtat 

La renda mitjana per persona a Balears és de 11.235 €, fet que suposa un descens de 1.423 € 

respecte al 2020. En canvi, la renda mitjana nacional va baixar 23 €, el que va fer que per primera 

vegada des del 2013 Balears estigués per sota. A més, la reducció és la més gran de totes les 

regions. 

Renda mitjana per persona (2008-2021) 

 

La desigualtat a la nostra comunitat, tot i mantenir-se com la comunitat més igualitària, ha 

experimentat un increment important en tots els indicadors. Aquí us n’oferim dos dels més 

utilitzats: l’índex de Gini (que ha passat del 26,5 al 28,5) i el S80/20, que compara els ingressos 

del 20% més pobre amb els del 20% més ric i que s’ha incrementat un punt en relació a l’any 

passat.   
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Índex de Gini (2008-2021) 

 

Indicador S80/S20 (2008-2021) 

 

Sobre els llindars de la pobresa 

Si bé és cert que per facilitar les comparatives l’informe sobre l’estat de la pobresa utilitza el 

llindar de la pobresa estatal, és obvi que una mateixa quantitat d’ingressos pot ser molt diferent 

depenent de la regió. Així doncs, per tenir una anàlisi completa de la situació, habitualment fem 

referència al llindar de la pobresa regional de Balears (històricament més elevat donada la 

diferència de renda); no obstant, amb la important caiguda de la renda mitjana que ha 

experimentat la nostra comunitat (es troba per sota de l’estatal), les xifres de pobresa no 

pateixen pràcticament canvis amb ambdós llindars. En canvi, si prenem com a referència el 

llindar ancorat de l’any 2015 (any base per a les avaluacions de l’agenda 2030), sí observam una 

lleugera millora. 
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El paper de l’administració (“l’escut social”) 

Com hem comentat abans, durant el primer any de pandèmia el paper que han jugat les 

administracions públiques a tots els nivells ha estat fonamental per evitar una situació 

catastròfica. De fet, si s’haguessin aplicat les mateixes receptes de la crisi financera de 2007-

2008, ara estaríem parlant d’uns percentatges de pobresa, desigualtat i exclusió absolutament 

descontrolats. La taula següent és un clar exemple d’això: històricament, la reducció de la 

pobresa gràcies a les transferències de les administracions es movia entre 3 i 8 punts, però l’any 

2020 aquesta reducció fou de més de 14 punts. Perquè s’entengui millor: sense el paper de 

l’administració, ara mateix estaríem parlant de 171.000 persones pobres més a les Illes Balears.  

Transferències i taxa de pobresa (2008-2021)
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Posicionament EAPN-Illes Balears 

Aquestes primeres dades oficials dels efectes de la pandèmia sobre la pobresa i l’exclusió social 

no són, com malauradament ens temíem, gens positives. En l’informe queda palès que la COVID-

19 i les seves conseqüències sobre el teixit productiu i social han agreujat la situació que ja 

s’endevinava l’any 2020: les xifres de pobresa i exclusió continuen la seva tendència a l’alça i, 

tot i que la nostra comunitat continua per sota de la mitjana estatal, confirmen l’important 

increment de la població AROPE i de la desigualtat. 

A tall de resum, aquest informe que avui presentam (i que estrena metodologia per adaptar-se 

millor a la realitat) recull que la pandèmia deixa a la nostra comunitat més persones per sota de 

llindar de la pobresa (del 14,1 al 17,6%) i a moltes més famílies vivint en llars amb baixa 

intensitat de treball (del 2,7 al 7,3%), mentre que la privació material i social severa es mantén 

en xifres similars a l’any passat (quan va experimentar un espectacular increment de gairebé el 

140%). 

Davant aquesta realitat, EAPN-Illes Balears vol posar el focus, en primer lloc, en un model 

socioeconòmic que quan funciona a ple rendiment condemna a un percentatge rellevant de la 

població a la pobresa i l’exclusió, amb una desigual redistribució de la riquesa, l’existència d’un 

seguit d’encletxes (econòmica, digital, de gènere, financera…) que impossibiliten la inclusió 

plena i les enormes dificultats per trencar amb el cercle de la pobresa.  

En segon lloc, volem alertar d’una certa invisibilització de la pobresa, d’un ascensor social que 

està avariat, de la pèrdua del factor inclusiu del treball i del drama de les decisions a les que 

s’han d’enfrontar dia a dia les persones en risc de pobresa (comprar sabates als fills o pagar la 

factura del llum?) i que els impedeix desenvolupar el seu projecte de vida.  

I finalment, com no podia ser d’altra manera, volem aportar propostes, algunes immediates, 

d’altres a mig i llarg termini, per capgirar una realitat que en cap cas consideram irreversible. En 

aquesta línia, volem defensar el paper de les administracions i la importància del sector públic 

(demostrada en la gestió de la pandèmia i pel desplegament del denominat escut social) per, 

d’una banda, pal·liar les greus situacions que pateixen moltes famílies a la nostra comunitat i 

arreu de l’estat espanyol i, d’una altra, implementar les estratègies que ens permetin avançar 

cap a una societat més justa. Com venim repetint des de fa estona, això passa inevitablement 

per una valenta reforma fiscal, per garantir l'accés a drets fonamentals (com ara l’habitatge, 

principal palanca de la inclusió social, o la garantia d’ingressos) i, més a llarg termini, per assolir 

la reorientació del model econòmic.  

La Xarxa per la Inclusió Social i totes les entitats que la composen treballarem per assolir aquests 

reptes i seguirem reivindicant el desplegament de totes les mesures necessàries per aconseguir 

que l’ambiciós però necessari objectiu d’erradicar la pobresa sigui una realitat. 
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Sobre la Xarxa per la Inclusió Social – EAPN Illes Balears 

EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social està integrada per una trentena d’entitats de 

diversa forma jurídica (associacions, fundacions, cooperatives, empreses d’inserció, entre 

d’altres) que atenen anualment a gairebé 150.000 persones, amb més de 2.100 treballadors 

contractats i més de 4.000 voluntaris, amb un moviment econòmic d’uns 65 milions d’euros. 

EAPN-Illes Balears és una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de 

lucre fundada l’any 2005 amb l’objectiu de combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra 

comunitat, establint mecanismes de relació i coordinació entre les diferents entitats membres 

que treballen amb persones en risc d’exclusió social i articulant unitàriament la representació i 

la interlocució davant les distintes administracions, de tal manera que es puguin defensar d’una 

manera coordinada els interessos generals dels col·lectius vulnerables i facilitar l’actuació de les 

entitats que formen part de la Xarxa. 
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