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1. Estructura de la població.

Sexe
La població de Sant Boi de Llobregat a data de referència 31 de desembre de 2013, és de 83.250
habitants, dels quals 41.055 (un 49,3%) són homes i 41.629 (50,7%) són dones. Aquesta distribució
per sexe es tradueix en una relació de masculinitat de 98,6 homes per cada 100 dones.
Als districtes de Ciutat Cooperativa-Molí Nou i Casablanca el percentatge de dones és inferior al
d’homes, i als districtes de Marianao, Barri Centre, Vinyets-Molí Vell i Camps Blancs el percentatge
de dones és superior al d’homes. En qualsevol cas, la diferència entre la proporció homes-dones és
molt petita, sempre al voltant d’un punt percentual.

Població segons el sexe. Total Sant Boi i districtes
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Font: Padró Continu d'Habitants. 31 de desembre de 2013
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Edat.
Per edats, el 65,7% de la població correspon a població en edat laboral. El 39% són adults joves,
de 16 a 44 anys, mentre que els adults d’edat madura, de 45 a 64 anys, són el 26,7% de la
població. Pel que fa a la població a la base de la piràmide els joves de menys de 16 anys
representen el 15,9% dels residents a Sant Boi. A l’altre extrem a la cúspide de la piràmide la
població de 65 anys i més representa el 18,4% del total.
Els districtes de Ciutat Cooperativa-Molí Nou, Barri Centre i Vinyets-Molí Vell tenen un
percentatge de població menor de 16 anys inferior a la mitjana de Sant Boi (15,1%). En canvi
Marianao és el districte amb la proporció més baixa de població de 65 anys i més (un 16,2%) i
Ciutat Cooperativa la més alta (25,2%).

Piràmide d'edats
101
91
81
71

Edat

61
51
41
31
21
11
1
Font: Padró Continu d'Habitants. 31 de desembre 2013
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Lloc de naixement.
Un 61,6% de la població va néixer a Catalunya, un 26,4% a la resta de l’estat espanyol i un 12% a
l’estranger.
El Barri Centre té el percentatge més alt de població nascuda a Catalunya (el 64,9%); Ciutat
Cooperativa-Molí Nou el de població nascuda a la resta de l’estat (el 30,8%) i també aquest és el
districte amb major proporció de nascuts a l’estranger (el 15,9%).

Lloc de naixement de la població resident a Sant Boi
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Nacionalitat.
La població de nacionalitat estrangera representa un 9,6% del total i un 90,4% té nacionalitat
espanyola.
Ciutat Cooperativa-Molí Nou és el districte amb el percentatge més alt de població estrangera (el
12,4%) i Marianao té el percentatge més baix (7,8%).
Del total de residents a Sant Boi, la proporció de persones amb nacionalitat de fora de la Unió
Europea és del 8,2%, majoritàriament procedents de llatinoamèrica (el 2,9% del total de residents) i
del Marroc (el 3,5%).

Nacionalitat de la població resident a Sant Boi
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Nivell d’instrucció.
El 10,26% de la població major de 15 anys resident a Sant Boi té estudis universitaris: un 5%
correspon a estudis de diplomatura i graus universitaris de 3 cursos universitaris acabats i un 5,3%
correspon a titulats de cicle llarg o grau superior (llicenciats, enginyers, arquitectes) o doctors. Pel
que fa als estudis secundaris, el 28,5% de la població ha completat estudis de secundària
postobligatòria, batxillerat (i equivalents com BUP, COU i FP de primer o segon grau, mestratges i
oficialies industrials, etc.), mentre que el 26,6% ha cursat estudis de secundària obligatòria o
equivalent (EGB, batxiller elemental, etc.). El 20% de la població resident ha completat els estudis
primaris, mentre que l’11% declara que sap llegir i escriure però que no va completar cap nivell
d’estudis. Finalment, el 3,4% declara no saber llegir i escriure; d’aquests, en pràcticament tots els
casos es tracta de persones a partir de 64 anys.

Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Sant Boi
No llegeix/escriu
3%

Sense estudis
11%

Universitaris
10%

Secundària
postobligatòria
29%

Primària
20%

ESO o equivalent
27%
Font: Padró Continu d'Habitants. 31 de desembre 2013

Estudis en curs.
Dels residents a Sant Boi majors de 16 anys un 13,2% està estudiant i d’aquests, un 44,7% està
cursant algun ensenyament no reglat, com ara idiomes o formació relacionada directament amb el
lloc de treball; el 22,2% dels estudiants majors de 16 anys es troba cursant formació universitària:
l’11,7% alguna titulació de grau mig, i el 10,5% titulacions de grau superior.
Un 14,7% es troba cursants estudis de graus professionals, i un 8,7%, Batxillerat.
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2. Relació amb l’activitat
Activitat.
Per a parlar d’activitat es tindran en compte aquelles persones en edat laboral, això és, d’entre 16 i
64 anys.
L’any 2014 la població en edat laboral, entre 16 i 64 anys, i laboralment activa és de 41.183
persones, de les quals 29.338 són ocupades i 11.844 són desocupades. D’acord amb aquestes
xifres les taxes d’activitat i d’ocupació es situen respectivament en el 73,5% i en el 52% de la
població en edat laboral, mentre que l’atur és del 21,5% en relació al total de població en edat
laboral, mentre que la taxa d’atur, el nombre de desocupats en relació al nombre d’actius, és del
28,8% de la població activa.
Respecte d’aquesta darrera dada, cal contrastar-la amb la taxa d’atur registrat, que només inclou
aquelles persones demandants d’ocupació a les Oficines de Treball, i que durant el mateix període
temporal en que es va fer el treball de camp que genera les xifres comentades anteriorment era de
del 18,9% de la població activa1. Això implica que unes 3.500 persones de les persones que van
manifestar no treballar, ser disponibles per fer-ho i estar buscant feina no són inscrites a les Oficines
de Treball. Majoritàriament es tracta de persones joves que no han cotitzat prou temps com per a
rebre una prestació per desocupació i no s’inscriuen a les oficies públiques d’ocupació. Dit d’una altra
manera, aproximadament el 30% de les persones que diuen trobar-se en situació d’atur no hi són
inscrites i per tant no són registrades com a aturades a les estadístiques de les OTG.

Poblacio d'entre 16 i 64 anys en relació a l'activitat. Sant Boi
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Font: Enquesta condicions de vida
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Inactivitat.
Pel que fa a la població econòmicament inactiva s’estima en 28.158 persones, el 40% de la població
de 16 anys i més. La població jubilada, retirada o pensionista, 11.296 persones, és el col·lectiu més
nombrós i representa el 16,8% de la població de 16 anys i més. S’estima en 9.210 persones la
població dedicada exclusivament a les feines de la llar. Aquest col·lectiu, la pràctica totalitat del qual
format per dones, representa el 13% de la població de 16 i més anys (un 21,5% entre les dones i tan
sols un 2,8% entre els homes), mentre que la població amb incapacitat permanent per a treballar
s’estima en unes 850 persones, l’1,2% de la població a partir de 16 anys.
Per sexes, la població inactiva és majoritàriament femenina, amb 17.176 dones i 10.976 homes. El
percentatge d’inactius en relació al total de població de 16 i més anys és del 48% i el 31,8% per a les
dones i els homes respectivament.

Població a partir de 16 anys en relació a l'activitat. Sant Boi
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Situació professional.
A Sant Boi l’any 2013 són ocupats assalariats unes 24.000 persones, que representen el 81,6% de la
població ocupada. El 85% dels ocupats són assalariats fixos i el 12,7% són eventuals o amb
contracte a termini. S’estima que és nombre d’empresaris/es autònoms/es és d’unes 3.000 persones,
el 10,5% de la població ocupada. La majoria d’empresaris correspon a treballadors autònoms que no
ocupen personal, el 6,5% de la població ocupada, mentre que els empresaris que ocupen personal
representen el 4% del total d’ocupats i ocupades.
Si en anys anteriors sempre s’havia detectat un major nombre d’homes empresaris o autònoms que
de dones en la mateixa situació, actualment no hi ha diferències per sexes: el 82% de les dones que
treballen són assalariades, mentre que aquesta proporció entre els homes és del 81,1%; malgrat això
el sector públic és més feminitzat que el privat, ja que mentre el percentatge de dones ocupades pel
sector públic és del 19,1%, entre els homes és de l’11%.

Població ocupada segons situació professional. Sant Boi
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Sectors d’activitat.
L’any 2013 el sector dels serveis dóna feina a 20.183 persones, el 68,8% de la població ocupada. La
indústria ocupa la segona posició, amb 7.793 persones, el 26,6%. El 4,6% dels ocupats, 1.363
persones, treballen al sector de la construcció.
Pel que fa als sectors productius segons la població ocupada per sexe, la terciarització de l’ocupació
és molt més evident entre les dones que entre els homes: el percentatge de dones ocupades al
sector serveis és del 85%, en tant que als homes és del 54,9%. Situació inversa es dóna a la
indústria i la construcció: el 37,4% dels homes són ocupats a la indústria, per tan sols un 13,9% de
dones; a la construcció la diferència és molt més gran, i la gran majoria de persones ocupades a
aquest sector són homes, per tan sols un 1,1% de dones ocupades a aquest sector, per un 7,7%
dels homes.

Població ocupada segons sectors d'activitat. Sant Boi 2013
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Font: Idescat i Enquesta condicions de vida 2013
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Professió.
El principal grup professional quant al nombre d’ocupats, amb més de 6.700 persones, és el dels
treballadors/es de l’hostaleria, els serveis personals i el comerç, que suposa el 22,9% de l’ocupació
total. Inclou aquelles persones que treballen a serveis de restauració, dependents de comerç i
d’establiments de serveis personals. També inclou treballadors de la sanitat i d’altres serveis que
s’ocupen de la salut de les persones, que és un sector que a Sant Boi té molta importància.
Un altre grup que ocupa una part important dels ocupats és el de tècnics i professionals científics i
intel·lectuals, que inclou principalment professionals de la salut (metges, personal d’infermeria, etc.) i
de l’educació (mestres i altres professionals de l’ensenyament). En total són unes 5.000 persones.
El tercer grup quant a la seva importància numèrica és el dels treballadors manuals qualificats,
principalment a la indústria i la construcció, que representen el 15,3% del total, unes 4.500 persones.
Després trobem els tècnics i professionals de suport, professionals que treballen en diferents àmbits
com ara les ciències i les enginyeries, les comunicacions i les TIC, supervisen processos de la
indústria o la construcció, o donen suport a activitats financeres, jurídiques o immobiliàries, així com
els representants i agents comercials d’àmbits diversos.
Pel que fa a la distribució segons el sexe, els homes són especialment predominants al grup
treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, on hi ha una
proporció de 9 homes per cada dona, i a la d’ operadors d’instal·lacions i maquinària, muntadors i
xofers/conductors, a on hi predominen els homes en una proporció de 4 homes per cada dona.
Els grups professionals més feminitzats corresponen al de empleats administratius, amb 1,35 dones
per cada home, i entre els treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors de
comerços, 1,25 dones per cada home.

Població ocupada segons professió (CCO-2011). Sant Boi
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3. Llars i famílies
Composició de les llars
Els 83.250 habitants residents a Sant Boi viuen en 30.208 llars, que es componen de la següent
manera: el 15% són llars unipersonals, el 39% correspon a matrimonis o parelles amb fills, el 30% a
parelles o matrimonis sense fills, el 10% a famílies monoparentals, i el 6% a llars sense nucli amb
més d’una persona o sense relació de parentesc entre elles.

Llars segons nombre i tipus de nucli

Altres relacions de
parentesc
5,7%
Monoparental pare i
fills
1,5%

Parella sense fills
30,5%

Llar unipersonal
15,3%

Monoparental mare i
fills
8,0%

Parella amb fills
38,9%
Font: Padró continu d'habitants i Enquesta condicions de vida 2013
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Nombre de persones de la llar.
Pel que fa a la distribució de les llars en funció del nombre de persones que les componen,
predominen les llars de dimensió reduïda. Les llars de dues persones són les que tenen major
representació relativa: 36 de cada 100 llars estan compostes de dues persones. En conjunt, les llars
d’una i dues persones representen una mica més de la meitat de les llars santboianes (51%).
La dimensió mitjana resultant per a Sant Boi és de 2,76 persones per llar. Des del punt de vista
territorial, el valor d’aquest indicador fluctua entre un mínim de 2,64 persones per llar (Ciutat
Cooperativa-Molí Nou i Barri Centre) i un màxim de 2,90 (Camps Blancs).

Llars segons nombre de persones
5 per. o més
6%
4 persones
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25%

Font: Padró continu d'habitants i Enquesta condicions de vida 2013
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Composició de les llars segons el nombre de fills
Els nuclis familiars es caracteritzen per presentar una dimensió reduïda. A un 30% de les llars hi
viuen parelles sense fills, i a un 49% de les llars hi viuen parelles, mares o pares amb fills: a
aquestes llars amb fills, el més habitual és que hi visqui un fill (49,8% de les llars amb fills) o dos
(43,2%). Els casos de llars a on n’hi viuen 3 són un 6% del total de llars amb fills, i aquelles on n’hi
viuen més de 3 tan sols representen l’1,1%.
Així doncs el nombre mig de fills per llar –a aquelles llars on hi viuen fills amb els pares- és d’1,58.
Llars unipersonals.
Aproximadament el 15% del total de llars són unipersonal. Les formades per dones són majoritàries,
amb un pes relatiu del 61,1%. La composició per edats d’aquest tipus de llar és molt heterogènia,
mentre que de les constituïdes per dones el 58% tenen edats superiors als 64 anys, de les
constituides per homes l’estructura d’edats és més jove, amb un 72,6% d’efectius en el grup de
menors de 65 anys. Dit d’una altra manera, de les llars unipersonals on hi viuen persones majors de
64 anys, en un 77% dels casos es tracta de dones.
Sobre el total de llars unipersonals, les llars on hi viu una dona sola de més de 64 anys representen
el 35,4% del total. El segon tipus de llar unipersonal quant a la quantitat de persones és aquella on hi
viu un home d’entre 30 i 44 anys, un 14,3% del total. Ja a més distància, amb percentatges que
oscil·len entre el 10 i el 12% del total de llars unipersonals hi trobem tres grups: homes d’entre 45 i
64 anys (11,6%), dones d’aquesta mateixa franja d’edat (12,2%) i dones d’entre 30 i 44 anys
(10,3%).

Llars unipersonals segons sexe i edat.
% sobre total de llars unipersonals. Sant Boi. 2013
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Capacitat econòmica i pobresa material a les llars.
El 52,3% de les llars entrevistades van manifestar que arriben a final de mes amb dificultats (36,7%)
o amb moltes dificultats (15,6%). Tan sols un 6,1% van dir arribar a final de mes amb facilitat, xifra
que és del 0,4% per a aquelles llars que hi arriben amb molta facilitat. Al mig, hi trobem un 41,1%
que va dir arribar a final de mes amb suficiència, ni amb dificultat ni amb facilitat.
Si analitzem aquestes dades a un major nivell de detall, podem constatar que les llars monoparentals
compostes per la mare i els fills són les que majors dificultats tenen per arribar a final de mes: un
84,1% de les llars d’aquest tipus així ho va manifestar. Lleugerament per sobre de la mitjana (52,3%)
trobem les altres llars monoparentals, en aquest cas les integrades pel pare i els fills, amb un 58,4%
que diu arribar a final de mes amb dificultat o molta dificultat.
Per sota de la mitjana quant a dificultats per arribar a final de mes, trobem les parelles sense fills,
que van dir arribar amb dificultat a final de mes en un 40% dels casos.
Llars que arriben a final de mes amb dificultat o amb molta dificultat
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Pel que fa a l’evolució del nivell de vida a les llars, dues de cada tres llars van dir que ha empitjorat
durant el darrer any, mentre que tan sols un 2,6% va dir que havia millorat. Un 30,7% va dir que és
igual a anys anteriors. De cara al futur immediat, un 55% de les famílies pensa que el seu nivell de
vida empitjorarà durant l’any següent, mentre que un 40% pensa que seguirà igual i un 5% que
millorarà.
El pessimisme sobre la situació concreta de cada llar també es trasllada respecte al conjunt de la
societat: a tres de cada quatre llars pensen que el nivell de vida de la població en general empitjorarà
durant l’any següent.
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Davant aquestes dificultats, el percentatge de famílies que durant l’any anterior a l’enquesta van
poder estalviar és molt baix, de tan sols el 14,4%. Tal i com passa amb les dificultats per arribar a
final de mes, hi ha diferències en funció del tipus d’unitat de convivència: les llars monoparentals són
les que menys capacitat d’estalvi tenen, especialment les formades per la mare i els fills, entre les
quals només el 6,3% van poder estalviar, proporció que és del 8,3% en el cas que el progenitor de la
llar monoparental sigui el pare. La proporció de llars unipersonals que van poder estalviar també és
molt baixa, del 10%.
Les llars on el nucli és la parella tenen una capacitat d’estalvi superior, però tampoc és gaire alta: les
llars formades per la parella i els fills van poder estalviar en un 15,5% dels casos, mentre que a les
llars sense fills aquesta xifra s’eleva fins el 18,5%.
Llars que van poder estalviar durant el darrer any
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Les llars en general no només tenen poca capacitat d’estalvi, sinó que en un 84,2% dels casos han
hagut de reduir despeses durant el darrer any. Les principals partides de despsa corresponen a oci i
lleure (reducció en un 75% de les llars), vestit i calçat (50%) i alimentació (40%).
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Alguns indicadors de pobresa material també reflexen la situació en general dolenta que han de patir
les famílies santboianes per causa de la crisi econòmica i la manca d’oportunitats laborals.
Aproximadament 7 de cada 10 famílies no es poden permetre fer front a un imprevist de 750€ o més
amb recursos propis, això és, amb els ingressos que tenen habitualment o amb estalvis. La proporció
de famílies que van dir no podre permetre’s una setmana de vacances fora de casa almenys un cop
l’any també és similar.
Altres indicadors de pobresa material són el percentatge de famílies que no poden mantenir casa
seva a una temperatura adequada tot l’any, situació que va manifestar un 38,3% de les famílies.
D’altra banda, un 35% va dir que no sempre pot pagar en el termini previst rebuts del lloguer o
hipoteca de l’habitatge, de subministraments o de compres ajornades (targetes de crèdit o prèstecs
al consum).
Per últim, a un 12,4% de les llars van dir patir un defícit proteínic a la seva alimentació, dèficit que es
concreta per no poder permetre’s fer un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies.
Llars que NO poden...
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4. Habitatges
Equipament de la llar.
Hi ha tres aparells que són presents a més del 90% de les llars: televisió, rentadora i telèfon (fixe o
mòbil). La presència o no d’aquests elements se sol utilitzar per a construir índexs de pobresa
material, combinada amb altres elements. En el cas de Sant Boi, doncs, trobem que a almenys un
10% de les llars hi ha situacions de pobresa material.
Altres elements que trobem a més de la meitat de les llars són almenys un automòbil (65% de les
llars), calefacció (56%) i aire condicionat (51%).
Font: Enquesta sobre Condicions de vida 2013.

Règim de tinença.
La forma majoritària de règim de tinença és la compra, amb prop del 90% dels habitatges, un 29,6%
amb pagaments pendents i un 56,4% correspon a habitatges totalment pagats. Tan sols un 1,1%
correspon a habitatges cedits o donats per altres familiars, i un 11,2% estan en règim de lloguer.
El rebut mensual mig del pagament d’hipoteques és d’uns 600€ mensuals, mentre que el rebut mig
de lloguer mensual és d’uns 550€.

Habitatges segons règim de tinença. Sant Boi

De propietat am b
hipoteca

29,6%

De propietat sense
hipoteca

56,4%

11,2%

Lloguer

1,1%

Cessió

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Font: Enquesta condicions de vida 2013
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Any d’arribada a l’habitatge.
En un 11,8% dels habitatges, la població que hi resideix hi va arribar d’ençà l’any 2010. En un 26,1%
hi ha arribat entre 2000 i el 2009. Aquelles llars que porten més temps habitades per les mateixes
persones, ocupades abans del 1980, representen el 26,7% del total.

Habitatges segons any d'arribada dels residents. Sant Boi
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Font: Enquesta condicions de vida 2013

Avantatges i inconvenients de l’habitatge on es resideix.
El 64,2% de les llars declara trobar-se satisfeta del seu habitatge en línies generals i no assenyalen
cap inconvenient remarcable del seu lloc de residència. A l’altre extrem quant a la satisfacció sobre el
propi habitatge, un 8,7% va manifestar no trobar cap avantatge a viure-hi.
Pel que fa als aspectes positius citats espontàniament, els més destacats són tenir molta llum natural
(35,8%), disposar d’ascensor (28,4%), tenir prou espai o tenir-ne de sobres (22,3%) i disposar de
transport públic proper (22,3%).
Quant als aspectes negatius més esmentats, també de manera espontània i no suggerida, destaca
per sobre de tot la manca d’ascensor (9,8%). Altres problemes citats, molt menys habituals, són els
nivells de soroll, ja siguin del carrer (4,7%) o produïts pels veïns (3,3%), així com la manca d’espai
(4,5%).
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5. Fecunditat
Fills tinguts
La mitjana de fills tinguts per totes les dones de 16 anys i més que actualment viuen a Sant Boi és
d’1,9 fills. Tanmateix, aquest resultat correspon a dones d’edats i generacions molt diferents: d’una
banda les dones més joves, que estan en edat fèrtil, entre 16 i 49 anys, i de l’altra, les dones que ja
han tancat el seu període reproductiu, les de 50 anys i més.
Començant per les dones més grans, que ja han completat la seva descendència, les generacions
nascudes en la primera meitat del segle XX han tingut més de dos fills, amb un màxim en les dones
nascudes abans dels anys trenta (2,87 fills), 2,66 fills per a les nascudes a la dècada dels anys trenta
i 2,42 per a les dones nascudes als anys quaranta del segle passat. Les generacions més recents,
nascudes als anys cinquanta del segle XX, han tingut un nombre de fills més baix, 2,11 fills per dona,
encara que per sobre del llindar de reemplaçament, establert en 2 fills per dona.
És a partir de les dones nascudes a la segon meitat del segle XX que no es passa del llindar de
reemplaçament: les nascudes als anys 60 tenen una mitjana d’1,75 fills, i les nascudes als anys 70
una mitjana d’1,45 fills. En el cas de les nascudes als anys 60 no hi hauria d’haver gaire canvis ja
que es troben al límit de les edats considerades com a fèrtils, mentre que entre les nascudes als
anys 70 encara es pot esperar que augmenti una mica la fecunditat però no gaire.
Pel que fa a les generacions més recents, s’imposa una certa cautela a l’hora de valorar la
descendència final que tindran. L’any 2013, les dones nascudes a partir del 1980 han tingut de
mitjana 0,65 fills per dona, encara que moltes es troben encara en plena edat fèrtil, més encara tenint
en compte l’endarreriment de l’edat de tenir el primer fill, que a Catalunya es situava l’any 2012 en
30,1 anys.

Nombre mitjà de fills tinguts segons l'any de naixement de
la dona per dècades. Sant Boi. 2013
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Infecunditat.
La proporció de dones sense fills ha augmentat de forma molt notable en les generacions recents.
Aquest augment és el resultat de l’endarreriment continuat de l’edat a tenir el primer fill.
Destaca que el 41,6% de les dones menors de 35 anys que viu a Sant Boi no ha tingut encara cap
fill, mentre que per a les dones a partir d’aquesta edat i fins els 45 anys la proporció sense fills és del
11,8%. Una part d’aquestes dones menors entre 36 i 45 anys acabaran tenint descendència però
l’ajornament continuat de la decisió de tenir fills es pot traduir en una proporció molt elevada
d’infecunditat voluntària en aquestes generacions nascudes als anys setanta.

6. Limitacions i necessitat d’ajuda
Limitacions
L’enquesta de condicions de vida inclou una pregunta sobre si la persona té alguna limitació per a les
activitats que fan habitualment: s’entèn per activitats habituals sortir al carrer, pujar/baixar escales,
moure’s dins de casa, vestir-se i rentar-se i menjar i/o preparar els àpats. S’entèn que una persona té
limitacions per a les activitats habituals encara que les tingui superades per algun aparell o per
l’ajuda de terceres persones.
L’any 2013 s’estima que un 6,9% de la població santboiana de 16 i més anys presenta alguna
limitació per a les activitats habituals a causa d’algun problema de salut. La incidència de les
limitacions és més alta per a les dones que per als homes i varia fortament amb l’edat.
Entre la població de 16 a 64 anys el percentatge de limitacions és només del 3,8% mentre que entre
la població de 65 anys i més el percentatge que presenta limitacions augmenta fins el 20,2%.

Població amb alguna limitació per a les activitats habituals
segons el sexe i el grup d'edat. Sant Boi
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Per sexes, les dones tenen més limitacions per a les activitats habituals que no pas els homes,
situació que és significativament diferent entre els majors de 65 anys, però no entre els menors
d’aquesta edat. En la població femenina de 16 a 64 anys el percentatge de dones amb limitacions és
del 4,8%, mentre que el percentatge d’homes amb limitacions és del 2,7%. En la població de més
edat, a partir de 65 anys, el 26,3% de les dones tenen limitacions, contra l’11,9% dels homes.
Necessitat d’ajuda
En la majoria dels casos en que una persona necessita d’ajuda per a realitzar activitats habituals és
un altre familiar que conviu amb la persona necessitada d’ajuda qui se n’encarrega, situació que es
dóna en un 65,3% dels casos; un 12,2% de les persones amb limitacions reben ajut de familiars que
tot i no conviure amb aquestes persones habitualment s’encarreguen d’assistir-les.
En un 3,5% dels casos és una persona contractada i remunerada qui s’encarrega d’aquestes
tasques, mentre que tan sols un 2,9% de les persones necessitades d’ajuda van manifestar rebre-la
d’alguna persona enviada pels serveis socials o altres programes d’ajut de l’administració pública.
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7. Treball no remunerat
Feines de la llar
Donat que s’estima que el 70% de les llars santboianes tenen com a nucli principal la parella, els
resultats globals quant al repartiment de les tasques domèstiques es veuen fortament influenciats pel
repartiment home-dona d’aquestes tasques. En general i tot i que la quantitat de tasques que es
reparteixen de manera igualitària entre els membres de la parella presenta percentatges significatius,
el pes de les tasques de la llar continua recaient sobre les dones en una proporció molt alta dels
casos.
Les tasques relacionades amb la neteja i cura de la roba, la cuina i el manteniment i neteja de la llar
en general són les tasques que presenten una feminització més alta de totes les relacionades amb la
llar: quant a la neteja/cura de la roba, en un 58,7% dels casos és la dona qui se n’encarrega
principalment; pel que fa a cuinar, aquesta responsabilitat recau sobre la dona en un 59,8% dels
casos, i la neteja de la cuina en un 56,6% dels casos. Un altra feina no remunerada clarament
feminitzada és la neteja i manteniment de la llar en general, de la que se n’encarrega principalment la
dona en un 54,2% de les llars.
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Les dues tasques relacionades amb la llar amb una proporció de llars on la responsabilitat és
compartida conjuntament en major proporció són l’administració de l’economia domèstica,
compartida conjuntament en un 40,8% de les llars, i la compra d’aliments, que a un 34,4% de les
llars també es reparteix conjuntament entre home i dona, encara que a totes dues tasques encara hi
trobem una majoria de dones que se n’encarreguen majoritàriament, més que les que aquestes
tasques són conjuntes.
L’únic aspecte relacionat amb el manteniment de la llar del que generalment se n’encarreguen els
homes són les petites reparacions a l’habitatge, que en un 51,6% dels casos és responsabilitat
principalment de l’home.
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Cura d’infants
Malgrat que els aspectes relacionats amb la cura d’infants que viuen al domicili són repartits
conjuntament entre els membres de la parella amb major freqüència que les tasques de la llar,
principalment són també les dones les que porten el pes de la cura dels infants, a qualsevol edat.
A un 53,5% de les llars on hi viuen infants menors de 3 anys és la dona qui se n’encarrega
principalment de tenir-ne cura, mentre que dels infants majors d’aquesta edat hi ha més llars on
l’home i dona se n’ocupen conjuntament (48%), però també és la dona qui en molts casos hi té la
principal responsabilitat, situació que es dóna a un 45,4% de les llars. En aquest cas i a mida que els
nens creixen la responsabilitat compartida es dóna amb major freqüència, ja que a les llars amb
menors de 3 anys la responsabilitat és compartida per igual en un 41,9% dels casos i per als majors
de 3 anys aquest percentatge és del 48%.
Quant a l’acompanyament dels nens a l’escola, és la dona qui se n’encarrega en la majoria dels
casos, a un 46,1% de les llars, mentre que a un 41,4% se n’encarreguen per igual l’home i la dona;
quant a l’assistència a reunions a l’escola amb els professors/es, a un 47% de les llars hi va
generalment la dona, mentre que a un 44,4% de les llars aquesta tasca es reparteix conjuntament.
Els percentatges de dedicació exclussiva per part dels homes quant a la cura d’infants són sempre
molt baixos, d’entre el 3 i el 9%.
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Cura de persones grans, discapacitades o malaltes
La cura de les persones grans que viuen al mateix domicili o de persones discapacitades en la
mateixa situació també sol recaure en la majoria dels casos en la persona principal femenina de
l’habitatge. En el cas que algun membre de la família caigui malalt puntualment la cura d’aquesta
persona es sol repartir entre els membres de la parella.
A les llars on hi viu alguna persona gran que requereixi d’atenció, és la persona principal femenina
de la llar qui se n’ocupa en un 46,5% dels casos, per un 22,8% de llars on és la persona principal
masculina qui se’n fa càrrec; a un 20% de les llars és una altra persona qui en té cura, generalment
altres familiars.
Respecte de les llars on hi viu alguna persona discapacitada, a un 40,8% l’habitual és que se
n’encarregui l’home, mentre que els casos en que se n’encarrega la dona són un 31,6% del total de
llars. En aquest cas la situació que es dóna és que si és un dels membres de la parella qui pateix
una discapacitat, l’altre membre és que se’n sol ocupar. Donat que com hem vist abans trobem una
major proporció de dones amb necessitat d’atenció per discapacitat que d’homes, s’explica per què
en aquest cas trobem més homes que se’n fan responsables que no pas dones.
En el cas que a una llar un dels seus membres caigui malalt, la responsabilitat de tenir-ne cura en
general és compartida, a un 46% de les llars se n’ocupen conjuntament, o alternativament en el cas
que sigui un dels membres de la parella qui caigui malalt.
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