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Augmenten les llars unipersonals i monoparentals
mentre que les formades per parelles es redueixen
Paraules clau
Llars unipersonals, Llars monoparentals, Parelles, Família

Estructura de les llars a Catalunya. 2019
El nombre de llars a Catalunya és de 3.020,3 milers. Aquesta xifra del 2019 presenta
un lleu ascens, d’aproximadament 9.000 llars (el 0,3% més), respecte a les
estimades el 2018 (3.011,3 milers de llars). La mida mitjana de les llars augmenta
lleugerament fins a les 2,49 persones per llar (2,47 el 2018). Les llars més freqüents
són les formades per dues persones (el 31,5% del total), seguides de les llars
unipersonals (el 26,0%).
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Estructura de les llars a Catalunya 2019

Val a dir que segons la composició s’observa que el nombre de llars formades per
parelles, de dret o de fet, és el més nombrós. Hi ha 1.643,3 milers de llars formades
exclusivament per parelles amb o sense fills.
D’elles, 967,3 milers de llars són de parelles que conviuen amb els fills (450,8 milers
són de parelles amb un fill, 418,9 milers amb dos fills i 97,6 milers amb tres o més
fills). Amb tot, cal esmentar que el pes relatiu de les parelles sense fills/es i amb
fills/es descendeix una mica. Així, si bé el 2018 concentraven el 55,6% de les llars, el
2019 el seu pes es redueix fins al 54,4%, xifra allunyada del valor assolit el 2014
quan absorbien el 56,8% del total de llars.
Les llars monoparentals, és a dir, les formades per un sol dels progenitors amb
fills/es, estan majoritàriament constituïdes per dones amb fills/es (el 78,8% del total,
236,6 milers de llars, 215,7 milers el 2018). El nombre de llars monoparentals ha
augmentat en termes relatius el 7,3%.En el 29,3% dels casos l’edat del progenitor/a
se situa entre els 45 i els 54 anys i en el 28% 65 anys o més. Segueixen a aquestes
franges les dels progenitors/ores de 35 a 44 anys, que absorbeixen el 17,9% del
total i els de 55 a 64 anys, el 22,7%.
Pel que fa a les característiques dels habitatges, en la majoria dels casos es
tracta d’habitatges amb entre tres i sis habitacions (83,6% del total), que en el 36,1%
tenen entre 46 i 75m2 i en un altre 36,9% entre 76 i 105m2 i que el 68,6% de les llars
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estan ocupades per persones que són les propietaris, bé sigui amb pagaments
pendents (27,3% del total) o sense ells (41,3%), sent només en el 26,1% dels casos
llars llogades.
La situació residencial de les persones de 65 i més anys
Les persones grans han estat un dels col·lectius més vulnerables en aquesta crisi
sanitària, ja que tenen un risc més gran de patir complicacions greus, sobre tot les
persones de més de 80 anys.
Especialment dura i preocupant ha estat la major afectació en les persones fràgils
que viuen en centres residencials. Segons el darrer cens 2011, el nombre de
persones més grans de 65 anys que viuen en centres col·lectius ascendeix a 51.222,
de les quals 46.375 estan en residències per a la gent gran. El Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies ofereix dades més recents sobre les places de
residència per a la gent gran prenent com a base les dades d’establiments i entitats
socials 2018. Aquest any hi ha 64.093 places de residència per a la gent gran, de les
quals 45.753 són d’oferta pública, directa o concertada, i 18.340 d’oferta privada.
L’Enquesta contínua de llars estima que la població de persones de 65 anys i més a
Catalunya és de 1.396,8 milers de persones l’any 2019. Aquest col·lectiu concentra
el 18,6% de la població total resident al territori, que ascendeix a 7.512,6 milers de
persones.
Entre els trets demogràfics més rellevants cal destacar que el 71,0% d’aquesta
població té menys de 80 anys (991,2 milers de persones), si bé el volum de
persones de 80 i més anys és remarcable (405,6 milers de persones). Les dones
són més nombroses en el col·lectiu, el 56,3% del total (786 milers de persones) i la
seva presència augmenta amb l’edat.
D’acord amb el cicle vital, el tipus de llar més freqüent per a les persones més grans
és el constituït per parelles sense fills/es (42,3% de les persones, 590,3 milers), si bé
a mesura que augmenta l’edat prenen més importància altres formes residencials
com les llars unipersonals. Així, si en la cohort d’edat dels 65 als 69 anys la
residència amb la parella absorbeix el 46,1% del total, entre les persones d’entre 80 i
84 anys aquesta opció es redueix fins al 38,0%, una xifra que descendeix fins als
21,1% entre aquelles persones més grans de 85 anys.

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284, 08009 Barcelona | Tel. 93 270 17 80 | Fax 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat | ctesc@gencat.cat | Twitter | Flickr | Linkedin

Nota de premsa. 28/08/2020

Pàgina 4 de 4

Quant més edat, més elevat és el nombre de persones que viuen soles, en llars
unipersonals (326,8 milers de llars/persones). Una de cada tres persones de
més de 80 anys hi viu en aquesta forma residencial, mentre que en són una de
cada quatre del col·lectiu de les més grans de 65 anys (23,4% del total) i només
una de cada deu del conjunt de població.
Possiblement, la viduïtat és la principal causa de proliferació d’aquestes llars, ja que
aquest estat civil és el que tenen el 27,3% de les persones més grans de 65 anys
(39,3% en el cas de les dones i l’11,8% dels homes) i augmenta amb l’edat. El
72,8% de les persones més grans de 65 anys que viuen soles són dones.
Enllaç a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019
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