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Este informe executivo forma parte do VIII Informe “El Estado de la Pobreza en España 

2018” que ven de presentar a Rede Europea de Loita contra la Pobreza e a Exclusión 

Social do Estado Español (EAPN-España), da que a Rede Galega Contra a Pobreza 

(EAPN Galicia) forma parte.1   

En base a información oficial de Eurostat, Instituto Nacional de Estatística (INE), Instituto 

Galego de Estatística (IGE) ou o Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pretende 

ofrecer á sociedade galega unha avaliación do grado de cumprimento do obxectivo 

social especificado na Estratexia Europa 2020 para o conxunto de España.  

Dos grandes parámetros estatísticos sobre pobreza, privación, desemprego e 

desigualdade, unha parte dos mesmos corresponde ó indicador de risco de pobreza 

e/ou exclusión social da Unión Europea (AROPE). Este indicador resulta da agregación 

das persoas incluídas nestes tres conceptos: 

1. Risco de Pobreza. En 2017 ingresar menos de 8.522€ ao ano 710,2€ ó mes, o 

chamado limiar de pobreza (60 % da mediana da renda nacional equivalente 

en unidades de consumo).  

2. Privación ou carencia material severa (PMS). É dicir, vive nun fogar no que os 

seus membros non poden permitirse polo menos catro de nove conceptos ou ítems de 

consumo básico definidos a nivel europeo.  

 Tivo atrasos no pago de gastos relacionados coa vivenda principal (hipoteca 

ou aluguer, recibos de gas, comunidade...) nos últimos 12 meses.  

 Non pode permitirse manter a vivenda cunha temperatura axeitada. 

 Non pode permitirse ir de vacacións polo menos unha semana ao ano.  

 Non pode permitirse unha comida de carne, pito ou peixe polo menos cada 

dous días (ou o seu equivalente vexetariano). 

 Non ten capacidade para afrontar gastos imprevistos (por un importe de ata 

650€).  

 Non pode permitirse dispor de teléfono.  

 Non pode permitirse dispor dun televisor en cor.  

 Non pode permitirse dispor dunha lavadora.  

 Non pode permitirse dispor dun automóbil.  

3. Baixa Intensidade laboral no fogar (BITH). A relación entre o número de meses 

traballados efectivamente por todos os membros do fogar e o número total de meses 

                                                           
1 https://www.eapn.es/estadodepobreza/ 
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que, en teoría, poderían traballar como máximo todas as persoas en idade de 

traballar do fogar . O indicador comprende ás persoas de 0 a 59 anos que viven en 

fogares cunha intensidade de emprego inferior a 0,2. 

 

Risco de Pobreza e/ou Exclusión social (AROPE) 

 
A porcentaxe de poboación en risco de pobreza ou exclusión (AROPE) baixou do 

25,4% no 2016 ao 22.6% no 2017 , 78,449 persoas menos (de 690.505 a 612.006). 

Esta taxa mostra algúns datos datos positivos en Galicia, pola baixada de todos os 

indicadores, aínda que a redución é lenta comparada co crecemento da economía 

e o temor fundado a que nunha nova crise económica a pobreza de moitas persoas 

voltaría a empeorar rapidamente.  

Este 22,6 % da poboación galega que está en risco de pobreza e/ou exclusión social 

no 2017, sitúase a catro puntos por baixo da media nacional e a 2 puntos da rexistrada 

no ano 2009. Galicia é, pois, unha das cinco rexións que conseguiu reducir a súa taxa 

AROPE a cifras inferiores ás do comezo da crise. En calquera caso, a súa taxa AROPE 

máis elevada rexistrouse no ano 2015, cando a recuperación macroeconómica xa 

parecía clara e comezara a recuperación das taxas medias nacionais. 
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Por outra banda, a pesares da baixa deste indicador, a taxa AROPE é notablemente 

máis elevada entre as mulleres, grupo no que alcanza ao 24,4 % fronte ao 20,7 % da 

poboación masculina.  

Esta diferenza débese principalmente á desigual redución da taxa deste último ano, 

que foi intensa para o conxunto da poboación, pero moi diferente en función do sexo. 

Así, se nos dous anos anteriores as diferenzas por sexo só foron de sete décimas, no 

último ano a taxa masculina reduciuse 4,3 puntos (do 25% no 2016 ao 20,7% no 2017) e 

a feminina só 1,3 puntos (do 25,7% no 2016 ao 24,4% no 2017) 

En termos absolutos, unhas 600.000 persoas residentes en Galicia, o 56 % mulleres, están 

en risco de pobreza e/ou exclusión social. O resto do valores relativos e absolutos 

poden consultarse na táboa anterior. 
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Risco de pobreza e exclusión por CCAA 

As taxas de risco de pobreza ou exclusión máis elevadas son en Extremadura (44,3%), 

Canarias (40,2%) e 

Andalucía (37,3%). As máis 

baixas en Navarra (13,5%), 

País Vasco (14,5%) e A 

Rioxa (14,4%) . 

En Navarra, Comunitat 

Valenciana, Cataluña, 

Baleares e especialmente 

Extremadura, empioran os 

datos de risco de pobreza 

ou exclusión. O aumento 

notable en Baleares 

permite que por primeira vez, Galicia se sitúe por riba (22,6% fronte ao 24,7% balear). 
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Compoñentes da taxa AROPE 

Risco de pobreza. 

 

 

No ano 2017, a taxa de pobreza de Galicia reduciuse en 0,3 puntos (-1,6 %) con 

respecto ao ano anterior (diminue do 19% ao 18,7%). Galicia ten unhas 507.000 persoas 

en risco de pobreza, das cales 287.000 (57 %) son mulleres. Con respecto ao ano 2008, 

a pobreza reduciuse nunhas 74.000 persoas. 

Ademais, a taxa posiciónase case tres puntos por baixo da media nacional (21,6%). 

Galicia é unha das seis rexións que conseguiu reducir a súa pobreza por baixo da 

rexistrada no último ano anterior á crise. Así, desde 2008 a taxa reduciuse 2,2 puntos, o 

que supón un decremento do 10,5 %. 

A feminización da pobreza que se detecta en todo o estado, tamén se da con 

crudeza en Galicia. Entre 2016 e 2017 30.507 homes saíron da pobreza, mentras que 

20.913 mulleres entraron nela.  

Mentras a taxa de pobreza masculina reduciuse 2,3 puntos porcentuais no último ano, 

a taxa de pobreza feminina aumentou 1,6 puntos.  Así, un 20,5% das mulleres se 

atopaban nesta situación no 2017, fronte ao 16,9% dos homes.  

Con estes resultados, as taxas de pobreza por sexo, que eran moi similares ata o ano 

pasado, pasan a ser 3,6 puntos máis elevadas para as mulleres que para os homes.  
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RENDA MEDIA POR UNIDADE DE CONSUMO. 

Ao longo de todo o período, a renda media por unidade de consumo da poboación 

de Galicia experimentou 

un proceso moi similar ao 

rexistrado na renda 

media nacional, pero 

con distintas intensidades 

que propiciaron un 

achegamento dos 

valores.  

Actualmente, a renda 

media por unidade de 

consumo en Galicia é de 

15.880 €, cifra que é un 

3,1 % inferior á media 

nacional (-510 €). Este último ano, a renda incrementouse en 452 €, o que supuxo un 

incremento do 2,9 %. 

Por outra banda, o grupo de persoas do tramo máis baixo de renda, aquelas que 

gañan menos de 5.546 € por unidade de consumo- aumentou de xeito notable desde 

o ano 2014. A parte máis importante deste intenso incremento produciuse este último 

ano no que pasou desde o 6,9 % ata o 10,1 %. Ademais, o 36,4 % da poboación ten 

ingresos por unidade de consumo inferiores aos 1.000 € mensuais ( decil 4, ou menos).  
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FRAXILIDADE DAS PERSOAS MAIORES DE 65 ANOS. 

Respecto dos ingresos da poboación maior, cuxas rendas están case totalmente 

determinadas polo importe da pensión que reciben, a táboa seguinte mostra que 

unhas 296.000 persoas (o 39 % de todas as pensións) reciben unha pensión cuxo 

importe é inferior ao mínimo considerado para non ser pobre.  

Se se consideran só as de viuvez, case todas de mulleres, o 57,3 %, teñen un importe 

inferior ao limiar de pobreza. Ademais, para o 11,6 % do total, o importe da pensión é 

inferior ao limiar de pobreza severa (calculado para 14 mensualidades segundo o 30 % 

da mediana de renda).  

Por último, debe destacarse tamén que algo máis de 150.000 pensións atópanse no 

tramo inmediatamente superior ao límite do limiar de pobreza, é dicir, o seu importe 

mensual está entre 609 € e 650 €. Noutras palabras, outro 20 % de pensionistas está 

nunha posición de vulnerabilidade límite e a piques de caer na pobreza. 

 



9 
 

 



10 
 

Privación ou carencia material severa 

 

 

 

 

No 2017, o 2,4 % da poboación de Galicia vivía en condicións de Privación Material 

Severa, é dicir, non pode facer fronte polo menos a catro de nove conceptos de 

consumo básico definidos a nivel europeo que se mostran no apartado 

correspondente. 

Nos tres últimos anos produciuse unha diminución intensa da taxa de Carencia 

Material Severa en Galicia, que a levou a cifras inferiores á metade da media nacional 

e, tamén, inferiores aos seus rexistros do ano 2008. En termos absolutos unhas 64.000 
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persoas, 47.000 menos que o ano pasado, viven en condicións de Privación Material 

Severa. Ademais, non hai practicamente diferenzas por sexo.  

A evolución e os valores correspondentes aos ítems de consumo poden verse nas 

táboas e gráficos seguintes. 

En xeral, para case todos os ítems medidos, as porcentaxes son sensiblemente 

inferiores aos rexistrados no ano anterior, excepto para o grupo que non pode 

permitirse unha comida de proteínas cada dous días, que se multiplicou por tres. En 

calquera caso, o tamaño deste grupo é un 11 % inferior ao da media nacional (0,4 

puntos menos). 

 

Por outra banda, con respecto á media nacional, as porcentaxes son inferiores tamén 

para a totalidade dos ítems, excepto para aquelas persoas que non poden permitirse 

ir de vacacións polo menos unha semana ao ano, cuxa taxa é 4,4 puntos superior. 

Finalmente, os datos mostran que a poboación que experimenta dificultades para 

chegar a fin de mes reduciuse desde o 56 % ao 43 %. Por outra banda, o grupo que o 

fai “con moita dificultade”, experimentou unha mínima redución de 0,4 puntos, é dicir, 

un 6,8 % menos. En calquera caso, esta cifra é un 42 % inferior -catro puntos menos- á 

media nacional. 
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Baixa intensidade de emprego no fogar (BITH) 

O 12 % da poboación menor de 60 anos que reside en Galicia, é dicir, unhas 224.000 

persoas, vive en 

fogares con baixa 

intensidade de 

emprego.  

A cifra é 0,8 puntos 

porcentuais inferior 

á media do 

territorio nacional e 

1,6 puntos inferior 

con respecto ao 

ano pasado.  

Por outra banda, 

do mesmo xeito 

que a evolución 

da taxa media 

nacional, o 

indicador BITH  

experimentou un período de forte incremento que se mantivo ata o ano 2012. A partir 

dese ano a evolución cambiou de signo e comezou un período de redución longo e 

paulatino que levou as taxas ao seu valor actual.  

Finalmente, o rexistro por sexos mostra unha evolución moi similar: ao comezo do 

período, a taxa BITH entre a poboación feminina era 1,5 puntos porcentuais superior á 

masculina e, ao finalizar o período, a diferenza é de 0,4 puntos. 

A recuperación do Emprego ten efecto neste indicador, aínda que a baixa calidade 

do mesmo e a precariedade laboral motiva que a redución non sexa mais profunda 

(no conxunto do estado, a taxa de pobreza laboral mantense no 14,1%). 
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Pobreza severa 
No ano 2017 a pobreza severa 

(medida cun limiar do 30 % da 

mediana) en Galicia alcanzou 

ao 7,1 % da súa poboación, 

192.000 persoas. Todas elas 

viven en fogares que ingresan 

menos de 355 € mensuais por 

unidade de consumo.  

Este aumento da pobreza 

severa e o empeoramento 

das condicións de vida da 

poboación mais pobre ocorre tamén no conxunto do estado, donde alcanzou o 6,9% 

no 2017 (3,2 millóns de persoas) 

Esta cifra contrasta coa taxa de pobreza que alcanza un dos seus valores históricos 

máis baixos en Galicia: a renda media leva crecendo varios anos, pero, como se viu 

na análise dos deciles de renda, este crecemento aínda non está chegando aos 

grupos máis pobres. 
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Resumo 

 No ano 2017, un total de 612.006 persoas, o 22,6% da poboación residente en Galicia, estaba en 

Risco de Pobreza e/ou Exclusión Social (AROPE nas siglas en inglés). Baixando do 25,4% ao 22,6%.  

 

 A recuperación económica está a perxudicar especialmente á muller, voltando ás taxas AROPE 

tradicionalmente superiores á masculina. 

 

 As persoas en Carencia Material Severa diminúen notablemente (do 4,1 ao 2,4% da poboación) 

e moi por riba do conxunto do estado. Os sete conceptos deste indicador baixan, agás o do 

número de persoas que non poden permitirse unha comida de carne, polo ou peixe ao menos 

cada dous días (do 1,1% ao 3,3%). 

 

 No 2017, un 18,7% da poboación galega estaba en pobreza (506.977 persoas), con ingresos 

mensuais inferiores a 710€/mes. 3 décimas menos que no 2016 e 2,2 puntos menos dende 2008. 

 
 A feminización da pobreza en todo o estado, tamén se da en Galicia. Entre 2016 e 2017 30.507 

homes saíron da pobreza (-2.3 puntos), mentras que 20.913 mulleres entraron nela (+1.6 puntos). 

Así, un 20,5% das mulleres se atopaban nesta situación no 2017, fronte ao 16,9% dos homes. 

 

 O 7,2% da poboación galega vive en pobreza severa, con ingresos inferiores a 4.260€ ao ano 

(355€/mes). Tampouco en Galicia a recuperación económica está chegando as persoas máis 

vulnerables. 

 

 As persoas vivindo en fogares con baixa intensidade laboral (traballando menos do 20% da 

xornada semanal) diminúen do 13,6% ao 12%. A recuperación do Emprego beneficia este 

indicador, aínda que a baixa calidade do mesmo e a precariedade laboral motiva que a 

redución non sexa mais profunda. En todo o estado, a taxa de pobreza laboral mantense no 

14,1%). 

 

 Fraxilidade das persoas maiores de 65 anos. O 39% das pensións que se distribúen en Galicia 

teñen un importe inferior ao limiar da pobreza. Delas, 88.156 (o 11,6% do total de pensións) teñen 

un importe por debaixo do limiar de pobreza severa. Nas de viudedade, percibidas 

maioritariamente por mulleres, as porcentaxes son do 57,3% e 20,6%. 

 

 Algo  máis de 150.000 pensións se atopan no tramo inmediatamente superior ao límite do limiar 

de pobreza (importe mensual entre 609€ e 650€), polo que outro 20% de pensionistas está nunha 

posición de vulnerabilidade límite e a piques de caer na pobreza. 
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