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Introdución 

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

2019” que ven de presentar a Rede Europea de Loita contra la Pobreza e a Exclusión 

Social do Estado Español (EAPN-España), da que EAPN Galicia - Rede Europea Contra a 

Pobreza forma parte. 

En base a información oficial do Instituto Nacional de Estatística (INE) ou do 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.   

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. Ter uns ingresos inferiores ao chamado limiar da pobreza (60 % da 

mediana da renda nacional equivalente en unidades de consumo)1. En 2018 supuxo 

ingresar menos de 8.871€ ao ano (739€ ó mes) nun fogar dunha persoa, ou menos de 

18.629 € ao ano (1552€ ao mes) nun fogar con dous adultos e dous menores de 14 

anos. 

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.  

 
1 En todo o informe se utiliza o limiar estatal de pobreza e non tanto os limiares de cada unha das CCAA. Aínda 

que o uso de limiares rexionais é imprescindible para realizar políticas e accións autonómicas contra a pobreza 

ao ter en conta os ingresos da poboación máis próxima, unha análise detallada da pobreza e a exclusión en 

España obriga a considerar que deberíamos estar ante un Estado cunha lexislación común, que negocia e 

asume responsabilidades de xeito solidario ante instancias supranacionais e para o que -se supón- a cohesión 

interterritorial é un dos seus valores máis importantes. 

https://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://www.eapn.es/estadodepobreza/
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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 

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) 

 

O 23% da poboación galega estaba en risco de pobreza e/ou exclusión social no 2018, 

o que supón un leve incremento con respecto aos datos do ano anterior, no cal foi dun 

22,6%. Isto supón pasar de 612.006 a 622.294 persoas (10.288 persoas máis). 

Este 23 % da poboación galega en risco de pobreza e/ou exclusión social no 2018, segue 

a ser inferior á media nacional, situándose 3,1 puntos por debaixo da mesma.  
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A feminización da pobreza segue a ser unha constante tanto no eido estatal como no 

galego. No caso de Galicia o 23,9% das mulleres están en risco de pobreza ou exclusión 

fronte ao 22,1% da poboación masculina. Coa boa nova da redución de medio punto na 

taxa AROPE femenina, en contraste co aumento de 1,4 puntos entre os homes. Esta 

variación motivou que a diferenza por sexo sexa de menos de dous puntos porcentuais.  
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Risco de pobreza e exclusión por CCAA 

Galicia é unha das seis 

comunidades autónomas que 

conseguiu reducir a súa taxa 

AROPE a cifras inferiores ás do 

comezo da crise (2,1 puntos 

porcentuais menos que no 

ano 2008). 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. 

As taxas de risco de pobreza ou exclusión máis elevadas son en Ceuta (49,3%), 

Extremadura (44,6%) e Andalucía (38,2%). As máis baixas en Euskadi (12,1%), Navarra 

(12,6%) e Aragón (17,7%) . 

En Cantabria, La Rioja e Ceuta, empeoran os datos de risco de pobreza ou exclusión. 

Mentres que en Baleares, País Vasco e Melilla se produce unha redución notable da taxa. 
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Compoñentes da taxa AROPE 

Risco de pobreza 

 

No ano 2018, a taxa de pobreza de Galicia mantívose en termos moi semellantes ós do 

ano anterior, concretamente, aumentando unha décima (pasando de 18,7 a 18,8). Debe 

destacarse que nos últimos tres anos, de notable recuperación macroeconómica xeral, 

a taxa de pobreza en Galicia practicamente mantívose inmóbil. 

En termos absolutos,  Galicia ten unhas 508.000 persoas, 1.000 más que o ano anterior, en 

risco de pobreza.   

Ademais, a taxa sitúase, igual que no 2017, case tres puntos por debaixo da media 

nacional (21.5%). Galicia é unha das seis comunidades autónomas que conseguiu reducir 

a súa pobreza por baixo da rexistrada no último ano anterior a crise. Así, dende 2008 a 

taxa reduciuse 2.1 puntos, o que supón que na última década a pobreza se teña 

reducido nunhas 74.000 persoas.  
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É importante mostrar a diferente evolución do AROPE por sexo no último ano, que 

liquidou, polo momento, as importantes diferenzas que se rexistraron nos anos anteriores.  

No 2018 existe unha práctica igualación das porcentaxes ó respecto, un 18,9% de 

mulleres atopábase en situación de pobreza no 2018, fronte ó 18,8% dos homes. 

Entre 2017 e 2018, a taxa de pobreza masculina aumentou 1.9 puntos porcentuais e a 

feminina diminuíu 1,6. Mentres 24.689 homes entraron na pobreza, 23.011 saíron da 

mesma.  

POBREZA SEVERA 

No 2018 a pobreza severa en 

Galicia alcanzou ao 4,8% da 

súa poboación; reduciuse de 

forma intensa e perdeu gran 

parte do incremento sufrido o 

ano anterior, co cal a cifra 

volve a unha posición 

historicamente máis habitual, 

que é por debaixo da taxa 

media nacional.  

No conxunto do período 2008 a 2018 a 

pobreza severa incrementouse 1,4 puntos 

e acada, en 2018, ás 128.000 persoas. 

Considérase que unha persoa está en 

pobreza severa cando vive nun fogar cuns 

ingresos inferiores a metade da que supón 

estar en risco de pobreza (é dicir, por 

debaixo do 30% da mediana da renda 

nacional). En 2018 supuxo ingresar menos 
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de 4.435€ ao ano (370 € ó mes) nun fogar dunha persoa, menos de 9.315 € ao ano (776€ 

ao mes) nun fogar con dous adultos e dous menores de 14 anos ou menos de 8.428 € ao 

ano (702 €/mes) nun fogar monoparental no que un adulto (no 80% dos casos unha 

muller) coida de tres menores. 

FRAXILIDADE DAS PERSOAS MAIORES DE 65 ANOS 

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

determinadas polo importe da pensión que reciben, a táboa seguinte amosa que 327.577 

persoas, unhas 30.000 máis que o ano anterior, reciben unha pensión cuxo importe é 

inferior ó mínimo considerado para non ser pobre.  

É dicir, o 42,8% de tódalas pensións e o 53,2% das de viuvez (case todas de mulleres) teñen 

un importe inferior ó limiar de pobreza. Ademais, para o 11,9% do total o importe da 

pensión é inferior ó limiar de pobreza severa (calculado para 14 mensualidades segundo 

o 30% da mediana da renda).  
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Privación ou carencia material severa 

 

 

No ano 2018, o 1,6 da poboación de Galicia vive en condicións de Privación Material 

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

consumo básico definidos a nivel europeo que se mostran na táboa seguinte. 
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Nos últimos catro anos produciuse unha diminución intensa da taxa galega, que a levou 

a ser a segunda máis baixa de tódalas comunidades autónomas, con cifras inferiores á 

metade da media nacional e, tamén moi inferiores os seus rexistros no ano 2008. En termos 

absolutos unhas 43.000 persoas, 22.000 menos que o ano pasado, viven en condicións de 

Privación Material Severa en Galicia. Ademais, non hai practicamente diferencias por 

sexo.  

 

A evolución e os valores correspondentes dos factores que determinan a severidade da 

privación ou ítems de consumo poden verse nas táboas e gráficos seguintes. 

En xeral, para case tódolos ítems medidos, as porcentaxes son sensiblemente inferiores ós 

rexistrados no ano anterior, excepto para o grupo que non pode permitirse ir de vacacións 

unha semana ó ano, que se incrementou 3,9 puntos ata o 42,6% da poboación, e aqueles 

que non poden permitirse dispoñer dun automóbil que supoñen o 2,9% da poboación de 

Galicia.  

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 8,5 puntos superior. 
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Baixa intensidade de emprego no fogar (BITH) 

O 11,1% da poboación menor de 60 anos que reside en Galicia, é dicir, unhas 206.000 

persoas, 18.000 menos que o ano anterior, vive en fogares con baixa intensidade de 

emprego. Aínda que se reduciu nove décimas este ano, por primeira vez dende o ano 

2012, a cifra sitúase por encima da media nacional.  

A cifra é 0,4 puntos porcentuais 

superior á media do territorio 

nacional e 0,9 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, a taxa BITH masculina reduciuse este último ano con maior intensidade que 

a feminina, co cal xurdiron algunhas diferencias en función do sexo. Neste sentido, a taxa 

BITH feminina pasa a ser 1,3 puntos máis elevada que a masculina.  
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Outros indicadores 

Renda media por unidade de consumo 

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

galega experimentou un proceso moi similar ó rexistrado na renda media nacional, pero 

con distintas intensidades que propiciaron un achegamento dos valores. 

 

O incremento deste ano, 878€ -5% máis-, situou a renda media por unidade de consumo 

en Galicia nos 16.758€, cifra que case alcanza o valor medio nacional (está soamente 

179€ por debaixo). 

Por outra banda, o incremento da renda media non afectou a tódolos grupos por igual 

e parece detectarse certo crecemento da desigualdade. 

Neste sentido, incrementouse en algo máis de dous puntos porcentuais o grupo de 

persoas que pertencen ós deciles un e catro da renda media nacional, que son aqueles 

que ingresan un máximo de 1.000€ mensuais por unidade de consumo, e tamén se 

incrementou en tres puntos porcentuais o número de persoas que pertencen ós grupos 

con maiores ingresos, é dicir, aqueles que constitúen os deciles nove e dez, cuxos ingresos 

son superiores ós 23.675€ por unidade de consumo anual. 
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Limiares de pobreza 

 

Como se pode ver no gráfico anterior, para o ano 2018 o limiar da pobreza rexional en 

Galicia é de 9.032€, cantidade que é 161€ superior ao limiar oficial. 

Galicia é unha das poucas comunidades autónomas para as cales o cambio dun limiar 

nacional a rexional produce variacións mínimas na taxa de pobreza. Por exemplo, para 

o ano 2018, a utilización do limiar rexional para calcular a taxa de pobreza implica que 

todas as persoas residentes en Galicia cuxos ingresos por unidade de consumo estean 

entre 8.871€ e 9.032€, pasan a ser considerados pobres polo efecto do cambio 

metodolóxico. Como a diferencia do limiar é pequena, a taxa de pobreza en Galicia se 

modifica moi pouco e acada o 20,4%, 1,6 puntos porcentuais máis alta que a rexistrada 

co limiar nacional. 
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Resumo 
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➢ No 2018, un total de 622.294 persoas, o 23,0% da poboación residente en Galicia, 

estaba en Risco de Pobreza e/ou Exclusión Social (AROPE nas siglas en inglés). Tres 

puntos por debaixo da media estatal pero por riba do 2017 que foi do 22,6%. 

➢ Galicia é unha das cinco comunidades autónomas que conseguiu reducir a súa 

taxa AROPE a cifras inferiores ao comezo da crise, do 25,1% no 2008 ao 23% no 2018. 

➢ 23.9% das mulleres seguen en risco de pobreza ou exclusión fronte ao 22,1% dos 

homes. Pero redúcese substancialmente a diferencia coa redución de medio punto 

da taxa feminina fronte ao aumento de 1,4 puntos na dos homes. 

➢ No 2018, un 18,8% da poboación galega estaba en pobreza (508.000 persoas). 1 

décima máis que no 2017 e 2,1 puntos menos dende 2008. 

➢ A feminización da pobreza redúcese. Un 18,9% das mulleres se atopaban en 

situación de pobreza no 2018, fronte ao 18,8% dos homes. Entre 2017 e 2018, 24.689 

homes entraron na pobreza (+1.9 puntos) e 23.011 mulleres saíron da mesma (-1.6 

puntos) 

➢ A loita contra a pobreza severa retárdase. 128.000 persoas, o 4,8% da poboación, 

vive con ingresos inferiores a 370€/mes. Unha porcentaxe moi superior ao do 2008 

cando foi do 3,4%. 

➢ 327.527 persoas, 30.000 máis co ano anterior, reciben unha pensión cuxo importe é 

inferior ó limiar da pobreza. É dicir, o 42,8% de tódalas pensións e o 53,2% das de 

viuvez. O 11,9% están por debaixo do limiar da pobreza severa. 

➢ Ao contrario que no conxunto do estado, as persoas en Privación Material Severa 

diminúen notablemente (do 2,4 ao 1,6% da poboación) so por riba da taxa de 

Aragón.  

➢ O 11,1% da poboación menor de 60 anos que reside en Galicia viven en fogares con 

baixa intensidade de emprego (206.000 persoas, 18.000 menos que no ano anterior). 

Aínda que se reduciu este ano nove décimas por primeira vez dende o ano 2012, a 

cifra posiciónase lixeiramente por riba da media nacional.  

 

 

 

Mais información en: 

 
www.pobreza.gal 

 
www.eapn.es/estadodepobreza/ 

 

 

http://www.pobreza.gal/
http://www.eapn.es/estadodepobreza/

