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Les onze onades del Panel de Desigualtats a Catalunya-PaD són una oportunitat única al país
per analitzar la societat catalana des dels inicis dels anys 2000 fins a l’actualitat. Més de
10.000 persones i de 3.500 llars han passat pel PaD, i de mitjana per onada hi ha uns
4.800 individus i 1.760 llars. Les bases de dades del PaD permeten anàlisis transversals,
comparatius i longitudinals amb una alta fiabilitat estadística.
Amb aquest document es vol donar informació sobre la mostra disponible al PaD, així com fer
una petita pinzellada sobre alguns dels resultats que se’n poden extreure 1, per tal que es
pugui intuir la seva capacitat analítica. Trobareu més informació sobre els continguts del PaD,
per blocs temàtics, al document Síntesi de continguts.

Amb quants casos es pot comptar per a l’anàlisi?
Les enquestes longitudinals, degut a la seva naturalesa periòdica a una mateixa mostra, perden casos any rere any. Per això és cabdal saber amb quins efectius es pot comptar per a
l’anàlisi. Els gràfics següents resumeixen aquesta informació.
Comportament de la mostra d'individus (entrevistats i proxys*)

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD (2001/2-2012)
* No s’inclouen els menors de 16 anys, que per criteris de mostra no poden ser entrevistats però dels que també hi ha informació a cada onada,
facilitada per l’informant principal de la llar.
Aquest gràfic inclou únicament les incorporacions de membres a la mostra per captació, no les produïdes per les dinàmiques pròpies de les llars.
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Tots els resultats d’aquest document estan ponderats, pel Cens 2001 en el cas de les llars i pel padró continu de cada any en el cas dels individus.
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Comportament de la mostra de llars

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD (2001/2-2012)
Aquest gràfic inclou únicament les incorporacions de llars a la mostra per captació, no les produïdes per les dinàmiques pròpies de les llars.

Com es pot veure als gràfics, hi ha 1.130 individus i 614 llars que han participat a totes
les onades del PaD i dels quals, per tant, tenim informació durant onze anys seguits. A més,
3.696 individus i 2.356 llars han estat presents durant almenys 4 onades seguides, el
que permet anàlisi de trajectòries d’una certa llargada. S’ha de tenir en compte que en aquestes dades no hem inclòs les llars que s’han anat creant al llarg de les onades (479 noves llars)
ni els individus que s’han anat incorporant a les llars de la mostra del PaD.

Alguns resultats dels temes d’interès principals del PaD
Individus
Educació i treball
El fet que les dades del PaD siguin longitudinals permet apreciar fenòmens com el canvi en el
nivell de formació que ha experimentat la població catalana entre 2001/02 i 2012. Aquí es
pot veure, per exemple, l’augment progressiu del nivell educatiu de la població: mentre augmenta el percentatge de persones que han assolit un ensenyament superior (universitat o
formació professional/cicle formatiu de grau superior), la quantitat de persones amb estudis
primaris o sense estudis va disminuint paulatinament.
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Evolució del Nivell d’Estudis assolit de la població catalana. Percentatges
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD (2001/2-2012)

Més enllà de les dades que es poden aconseguir en múltiples fonts estadístiques oficials (com
les taxes d'atur, per exemple) el PaD ofereix informació complementària sobre les condicions
de vida de les persones. Un exemple seria la informació sobre la mediana del sou de les persones ocupades. Com es pot apreciar en el següent gràfic, des de l’entrada de l’euro (que
coincideix aproximadament amb el naixement del PaD) s’aprecia una línia ascendent dels
ingressos per rendes del treball al llarg dels anys, des d'uns 900€/mes al 2001/02 a uns
1.300€ al final de la sèrie. També es fa evident com l’arribada de la crisi econòmica frena
aquest ascens, estabilitzant-ne l'import per a les darreres cinc onades.
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Mediana del sou net a Catalunya en el període 2001/02- 2012

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD (2001/2-2012)

Un altre dels valors afegits de les dades del PaD es que recull, a més d’informació objectiva, opinions i dades subjectives (valoracions i satisfacció amb diferents aspectes de la vida). En el proper gràfic podem veure com la satisfacció amb la feina experimenta una caiguda
en el darrer any de l’estudi, baixant mig punt, tot situant-se per sota del 7.
Satisfacció amb la feina (Escala del 0 al 10)

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD (2001/2, 2003, 2004, 2008, 2011 i 2012)
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Treball reproductiu
El PaD també permet observar quotidianitats que són importants per estudiar la vida dels
catalans, més enllà dels aspectes econòmics i de treball. Aquest és el cas del treball domèstic.
A l'informe longitudinal de continguts podeu consultar les variables que formen part de les
diferents bateries de preguntes sobre qui fa què del treball domèstic a les llars catalanes, així com qui s'encarrega de la cura dels menors o de les persones dependents de les
llars. Com a exemple, incloem un gràfic amb la diferència entre sexes a l’hora d’assumir les
tasques de la llar.
Nombre d’hores dedicades al treball domèstic els dies laborables, segons gènere, 2012

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD (2012)

Gairebé la meitat dels homes només hi dedica una hora o menys al dia, mentre que el mateix
percentatge de dones hi dedica més de dues hores. Un 85% dels homes són a les dues franges que menys treball representen, és a dir que hi dediquen menys de 2 hores al dia; en canvi
no tenen quasi representació a les de més càrrega horària. Veiem doncs que les dones segueixen assumint la major part del treball domèstic a Catalunya.
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Llars
Habitatge
Pel que fa al tipus d’habitatge de les llars catalanes, veiem en el gràfic següent que la forma
més comuna d’habitatge és el pis, àtic o dúplex, que suposa més del doble que la resta de
tipus d'habitatge -casa aïllada o entremitgera, aparellada, en filera. Aquesta dada però, està
molt condicionada per la província de residència: a la província de Barcelona, només un 20%
viu a una casa, mentre que a Girona i Lleida més de la meitat de les llars viuen en aquest tipus d’habitatges. Aquesta anàlisi és possible gràcies a que l'enquesta PaD és representativa
de Catalunya i també de les seves quatre províncies.
Tipus d’habitatge de les llars catalanes segons províncies

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD (2012)

I quant els hi costa, a les llars catalanes, aquests habitatges? La crisi n'ha modificat els costos? Durant els anys de recollida de dades del PaD s’ha enquestat a una mitjana anual de 538
llars que paguen hipoteca, el que proporciona dades molt robustes per a l'anàlisi. Així, podem veure en el següent gràfic com el preu de la hipoteca augmenta lleugerament entre el
2001 i el 2005, mentre que durant el període 2006-2009 es dóna un augment de més del
50%, dels 410€ als 646€ de mediana.
El descens en uns 100€ que s'aprecia entre 2009 i 2010 té a veure amb la caiguda de l'euribor el 2009. En recollir les dades sobre l'any anterior, el PaD ha recollit aquesta baixada
el 2010.
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Mediana del preu mensual de la hipoteca i del lloguer a Catalunya

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD (2001/2-2012, excepte 2003)

Pel que fa al preu del lloguer, mode d’accés a l'habitatge d’aproximadament un 17-18% de
les llars catalanes, també s'observa un creixement sostingut i important durant el temps de
recollida de dades del PaD. De 2001/02 a 2009 triplica el seu import, estabilitzant-se en els
darrers quatre anys.
Economia familiar
Paral·lelament a l’augment del cost de la vida també ha anat augmentant la renda disponible
de les llars catalanes. Aquesta ha experimentat un augment de gairebé el 40% durant els anys
de bonança, per després estabilitzar-se al voltant dels 26-27.000€ anuals durant els anys
que dura la crisi i que el PaD ha pogut recollir.
Mediana dels ingressos anuals de les llars catalanes

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD (2001/2-2012)
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Més enllà de les dades estructurals sobre quant ingressen i quant gasten les llars a Catalunya,
és important saber també com valoren la seva situació econòmica. Aquí els efectes de la crisi
són prou clars: el 20-25% de llars que consideraven que la seva posició econòmica respecte
l'any anterior era pitjor o molt pitjor, durant els anys 2001/02 a 2008, augmenta aproximadament un 10% per any, situant-se en més del 50% per a l'any 2012
Valoració de la posició econòmica de la llar respecte a l'any anterior. Percentatge de
respostes "pitjor" i "molt pitjor"

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD (2001/2-2012 excepte 2010)

Aquest només és un petit recull d’algunes de les dades que inclou el PaD.
Us encoratgem a demanar les bases de dades,
que us cedirem de manera gratuïta, i a fer la vostra pròpia anàlisi.
En aquest enllaç hi teniu tota la informació.
Per més informació, dubtes o consultes, no dubteu
a posar-vos en contacte amb Laura Morató lmorato@fbofill.cat
Més informació

 Web del PaD www.obdesigualtats.cat
 Com demanar les dades del PaD? Segueix aquest vincle
 Els blocs temàtics que han aparegut a cada onada del PaD, a la Síntesi de continguts
 Les variables del PaD, per blocs temàtics i onades d'aparició, a l'Informe Longitudinal de Continguts

