
Resposta del dictamen sobre les 
desigualtats i vulnerabilitats a Barcelona

Barcelona, 21 de gener de 2021
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1. Evolució de la situació 
social de la ciutat en 
relació al Dictamen



1. Reduir les desigualtats en la 
distribució de la renda

Tendència

1.1. Distància entre la més alta i la més baixa Renda 

Familiar Disponible per càpita

1.2. Índex de desigualtat en renda

1.3. Índex de Gini

1.4. Índex 80/20
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2. Accés a l’habitatge Tendència

2.1. Esforç econòmic dedicat a l’habitatge

2.2. Taxa de sobrecàrrega de les despeses 
d’habitatge

2.3. Preu mitjà de lloguer mensual Evolució estable

2.4. Nombre de llançaments acordats

2.5. Nombre de persones sense llar

2.6. Nombre d’habitatges de lloguer protegit

2.7. Percentatge d’habitatges de lloguer protegir 
en relació amb el parc residencial principal

2.8 Percentatge de persones que no poden 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada
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3. Augmentar les oportunitats d’ocupació Tendència

3.1. Bretxa salarial segons sexe

3.2. Taxa de risc a la pobresa en el treball

3.3. Taxa d’atur (per sexe i edat)

3.4. Percentatge d’aturats de molt llarga durada

3.5. Evolució de la taxa de cobertura de l’atur

3.6. Ocupats assalariats amb contracte temporal/ocupats 

assalariats

3.7. Percentatge de població que viu en llars amb intensitat 

de treball molt baixa
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4. Incrementar l’equitat educativa Tendència

4.1. Índex d’escolarització d’infants de 0-2 anys

4.2. Taxa d’abandonament prematur d’estudis

4.3. Índex d’absentisme escolar

4.4. Taxa d’èxit a 4t d’ESO

4.5. Taxa de població amb estudis superiors

4.6. Taxa de població amb estudis superiors per sexes

4.7. Taxa de població amb estudis primaris o menys

4.8. Percentatge d’alumnat d’educació secundària que no supera 

les proves de competències bàsiques a 4t d’ESO
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5. Enfortir i articular els serveis i les xarxes 

relacionals i comunitàries

Tendència

5.1. Percentatge de persones que són membres d’alguna associació, club 

o entitat sense ànim de lucre

5.2. Persones més grans de 80 anys que viuen soles 

5.3. Percentatge de persones de +16 anys que no tenen algú per parlar 

dels seus problemes tant com voldrien

5.4. Percentatge de persones +65 anys que no tenen algú per parlar 

dels seus problemes tant com voldrien
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6. Eliminar l’estigmatització i 

segregació social

Tendència

6.1. Percentatge de persones que han patit un conflicte cívic 

o de convivència al seu barri en el darrer any

6.2. Percentatge de persones que pendent que els 

immigrants treuen recursos dels serveis públics

6.3. Percentatge de persones que pensen que és millor per 

a un país que hi convisqui gent de costums i tradicions 

diferents 
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7. Disminuir les desigualtats 

territorials

Tendència

7.1. Índex sintètic de vulnerabilitat social

7.2. Renda familiar disponible per càpita (però amb desequilibris territorials)

7.3. Índex de renda familiar disponible a Barcelona (però amb desequilibris territorials)

7.4. Esperança de vida en néixer (però amb desequilibris territorials)

7.5. Taxa d’instrucció insuficient.

7.6. Taxa de mortalitat prematura

7.7. Taxa de tuberculosi

Taxa de fecunditat adolescent

7.9. Prevalença de mala salut percebuda

7.10. Prevalença de patiment psicològic



2. Projectes i accions 
desplegades per reduir les 
desigualtats a Barcelona

En relació amb les conclusions i recomanacions del 
Dictamen del Consell de Ciutat: 
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1. Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i impulsar la 
tarificació social del conjunt de serveis de la ciutat per garantir-ne 
l’accés universal. 
Donar un caràcter més redistributiu als impostos i les despeses municipals
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Desplegament de 9 projectes

• 2 incorporats per entitats i organitzacions socials

• 7 incorporats per Departaments i Districtes



Accions impulsades per 

• Tarificació social per accedir als allotjaments de llarga durada

• Revisió de les bonificacions de l’IBI per a llars nombroses i monoparentals 
en funció de la renda

• Estudi de la tarificació social per al SAD i la teleassistència

• Nova taxa de residus en funció del consum d’aigua

• T-usual a 9.95 euros per a persones aturades o en recerca d’ocupació

• Estudi sobre l’equitat dels lloguers socials, especialment els habitatges 
adaptats per a gent gran

Per tercer any, Barcelona ha estat reconeguda com la primera gran 
ciutat de l’Estat en despesa social per l’Associació de Directors i 
Gerents de Serveis Socials. 
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2. Garantir els drets socials, en especial, l’accés a l’habitatge. Coartar 
l’acció especulativa, obrint habitatge social i recuperant els pisos 
buits de la ciutat. 
Incrementar el parc públic de lloguer, impedir els usos anòmals dels habitatges i fomentar noves
formes d’habitatge cooperatiu. Fer front a l’exclusió residencial i relacional dels col·lectius més
vulnerables dotant-los d’acompanyament en els seus itineraris d’inclusió
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Desplegament de 87 projectes

• 58 incorporats per entitats i organitzacions socials

• 25 incorporats per Departaments i Districtes



Accions impulsades per 

• Primera licitació en lloguer per a entitats privades 

• Actuació de la Unitat Antiassetjament de Disciplina d’Habitatges 
Promocions de l’IMHAB, Incasol (+11.000 persones)

• L’Ajuntament de Barcelona ha adquirit 198 habitatges, 638 des del 2015

• L’IMHAB ha obtingut la cessió de 18 habitatges en usdrefruit, 181 
des de 2015. Al tancament del 2019 gestionava un parc de 9.646 
habitatges (24.000 persones, un augment del 26.4%)

• Augment del nombre d’habitatges administrats per la Borsa de lloguer 
assequible

• Licitacions per a cohabitatge

• Construcció dels primers allotjaments de proximitat provisional

• Ajuts al pagament de l’habitatge (+ 53.000 persones)

• La Unitat Antidesnonaments ha atès 4.355 unitats de convivència

14



3. Augmentar les oportunitats d’ocupació digna, inclusiva i de qualitat 
a la ciutat, de persones amb tots els nivells de qualificació i amb 
perspectiva de gènere. 

Avançar cap a un salari mínim digne. Millorar les capacitats per a l’ocupació i la igualtat de
drets d’accés de les persones en situació d’atur, amb especial atenció a la desocupació de llarga
durada. Posar fi al model de mercat de treball que deteriora els drets de les persones
treballadores i les condicions laborals. Promoure l’actuació socialment responsable de les
empreses del territori. Avançar en una redistribució més igualitària dels treballs domèstics i de
cures i el seu reconeixement.
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Desplegament de 118 projectes

• 67 incorporats per entitats i organitzacions socials

• 46 incorporats per Departaments i Districtes

• 5 incorporats per Xarxes d’Acció de l’Acord



Accions impulsades per 

• Línia d’ajuts a la contractació amb subvencions per a contractes de 
durada mínima de 6 mesos

• Accions formatives de noves feines digitals

• Pla de Xoc d’Ocupació Juvenil

• Contractació de persones en situació d’atur i amb especials dificultats per 
part de l’Administració Pública per desenvolupar projectes

• Celebració d’una fira al setembre destinada a reactivar les oportunitats 
de treball

• Projectes per donar suport i reactivar l’economia de proximitat

• Estratègia de l’Economia Social i Solidària per a Barcelona 2030
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4. Incrementar l’equitat educatives i les oportunitats formatives i 
culturals al llarg de la vida. 

Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar igualant les taxes entre els diferents barris.
Assegurar l’accés universal amb equitat a activitats de lleure, culturals, esportives i de joc.
Fomentar la igualtat i la no discriminació i vetllar per les oportunitats en l’educació de la
infància i l’adolescència.
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Desplegament de 81 projectes

• 42 incorporats per entitats i organitzacions socials

• 39 incorporats per Departaments i Districte



Accions impulsades per

• Pla d’adolescència i joventut 2017-2021

• Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals

• Assegurar l’accés universal amb equitat a activitats de lleure, culturals, 
esportives i de joc

• Fomentar la igualtat i la no discriminació i vetllar per les oportunitats en 
l’educació de la indància i l’adolescència
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5. Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries 
de suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu.

Fomentant el respecte cap a la dignitat i l’autonomia de la persona, aplicant una perspectiva de
proximitat i de suport al treball de cura i de vinculació entre les generacions. Impulsar
l’economia de proximitat i els espais que permeten la participació activa dels veïns i veïnes dels
diferents territoris que conformen la ciutat.
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Desplegament de 145 projectes

• 86 incorporats per entitats i organitzacions socials

• 56 incorporats per Departaments i Districte

• 3 incorporats per Xarxes d’Acció de l’Acord



Accions impulsades per 

• Estratègia desenvolupament econòmic de proximitat de Barcelona Activa. 

• Impuls dels Plans de Desenvolupament Econòmic de districte (PDE)

• Punts de referència dels drets laborals

• Punts d’atenció a l’activitat econòmica de districte

• Subvencions “Impulsem el que fas”

• Suport als serveis de proximitat: Comerç a punt, “Li toca al barri”

• Creació de Recursos i projectes singulars als districtes, com la Nau Vila 
Besòs o la Clota Cotreball
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6. Eliminar l’estigmatització i la segregació social. Perpetuar la renda 
garantida per infants i famílies amb risc d’exclusió social. 

Abolir la violència i les actituds discriminatòries en totes les seves manifestacions. Combatre la
pobresa energètica en un marc d’impuls de la transició energètica a la ciutat.

21

Desplegament de 25 projectes

• 16 incorporats per entitats i organitzacions socials

• 8 incorporats per Departaments i Districtes

• 1 incorporat per Xarxes d’Acció de l’Acord



Accions impulsades per

Infants i famílies en risc d’exclusió social

• L’any 2020 el fons d’infància 0-16 va ser ampliat amb un fons 
d’emergència Covid-19 que es va atorgar als beneficiaris del fons i del 
projecte B-Mincome i a altres llars amb pobresa sobrevinguda

• La convocatòria té previst repetir-se per a l’any 2021 
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Accions impulsades per 

Pobresa energètica

• Primer Ajuntament en aprovar una instrucció que desenvolupa la Llei 
24/2015

• Punts d’Assessorament Energètic: servei des de 2017 amb 11 oficines

– Els PAE com un servei que promou la garantia dels drets energètics i la 
millora de l’eficiència energètica (+80.000 persones ateses des de 2017)

– Els PAE com un servei que fomenta l’ocupació i millora de l’ocupabilitat 

– Els PAE com un servei de promoció de l’acció comunitària (472 accions 
comunitàries)
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Accions impulsades per

Discriminació

• Polítiques de lluita contra les discriminacions i els delictes i discursos 
d’odi

• Adopció d’un protocol de ciutat davant les agressions i situacions de 
discriminació lgtbi-fòbiques

• Aposta per les polítiques de prevenció de les vulneracions de drets humans 
amb el Centre de Recursos en Drets Humans

• Consell Municipal d’Immigració i el seu lema “Per una Barcelona 
antirracista” amb 3 campanyes a les xarxes socials. 
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7. Disminuir les desigualtats socials territorials. Evitar l’expulsió dels 
barris per motius d’insuficiència econòmica. 
Obstaculitzar les pràctiques especulatives en l’habitatge i l’espai urbà en general. Desenvolupar
uns barris més resilients socialment, i aplicar el Pla de Barris en aquells barris on hi hagi índexs
més elevats de desigualtat social. Garantir una mobilitat equitativa i sostenible.
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Desplegament de 20 projectes

• 3 incorporats per entitats i organitzacions socials

• 17 incorporats per Departaments i Districtes



Impacte social de la Covid-19
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Principal impacte del confinament

• Extensió generalitzada de la pobresa

• Increment ampliat intensiu i permanent de les desigualtats socials

• La importància dels recursos d’acció social i salut per prevenir i 
gestionar les crisis

• Aïllament i soledat de les persones

• Augment generalitzat de les TICS i escletxa digital

• Difusió de la cultura de l’altre com a perill

• Importància de l’acció de la iniciativa i compromís social de la ciutadania

• La ciutat real és la ciutat metropolitana
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El Pla d’Actuació de l’Acord
Ciutadà 2020-2022

• Emmarcat dins l’Estràtègia d’inclusió

• 4 objectius, 15 Projectes impulsors i 52 accions

1. Frenar l’extensió de la pobresa i la seva feminització

2. Reduir l’extensió de les desigualtats socials i enfortir 
la col·laboració entre els sectors en situació de 
vulnerabilitat social

3. Enfortir el sistema d’acció i transformació social per 
a tothom

4. Generar vincles i cultura de col·laboració social i 
comunitària
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• Accions de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials (IMSS)
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INFORMES DE L’ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA INCLUSIVA ALS TEMES 

PLANTEJATS PEL DICTAMEN DEL CONSELL DE CIUTAT DEL 17/12/2019 

 

Informe 1: Evolució de la situació social de la ciutat en relació al dictamen del 

Consell de Ciutat  

 

L’Acord Ciutadà l’any 2020, va avaluar l’evolució de la situació social de la ciutat per 

comprovar si aquesta funcionava en la direcció marcada per l’estratègia. Les conclusions 

generals varen ser: 

 

1. L’evolució comparada entre els indicadors identificats els anys 2016-2017 respecte 

els recollits els anys  2019 y 2020, es que es produeix un retrocés en el conjunt 

d’indicadors relacionats amb la distribució de la renda, la pobresa en general y 

laboral en particular, y un agreujament dels processos de segregació i etiquetatge 

social;  una estabilització de la situació de l’habitatge; y una millora substancial en la 

igualtat d’oportunitats en l’educació i en la reducció dels desequilibris territorials.   

 

2. En termes comparatius l’evolució dels indicadors ha estat millor en termes de 

desigualtats socials que el conjunt de l’AMB, la mitja de Catalunya i l’Estat espanyol i 

en particular en relació a les grans ciutats de l’Estat espanyol. 

 

3. Per redireccionar la situació de la ciutat cap a la igualtat social l’Ajuntament i el 

conjunt de les entitats de l’Acord varen posar en marxa un total de 890 projectes i 

accions social, dels que 460 son desplegat per les entitats socials, 406 per 

l’ajuntament fonamentalment, i 24 son desenvolupats en xarxes de coproducció de 

l’Acord entre entitats i ajuntament. 

 

L’Acord va decidir, en desembre de 2020, prioritzar els objectius i l’impuls d’aquets 

projectes de l’estratègia per la reducció de les desigualtats socials per respondre a 

l’agreujament de la situació social produïda per la pandèmia, i va elaborar el PAAC 20-22 

(Pla d’Actuació de l’Acord Ciutadà) 
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1. Reduir les desigualtats en la distribució de la renda. 

Els indicadors que fan referència a la distribució de renda han donat el següent resultats 

en els darrers anys: 

1.1. Distància entre la més alta i la més baixa RFD/per capita: Evolució negativa 

 

Des de l’any 2008, moment en el qual va mesurar per primer cop la distància entre les rendes 

familiar disponible per càpita més alta i més baixa, aquesta ha augmentat cada any. El 2008 la 

distància entre la RFD/càpita més altra i al més baixa era de 31.919€, quasi 10 anys més tard és 

de 46.022€, un 44% més en aquest curt període de temps. 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Distància entre la 

major i la menor 

RFD/càpita 

nd nd 31.919 34.003 36.743 42.502 38.429 38.530 41.957 42.714 43.195 46.022 

Font: Elaboració pròpia del Departament de Recerca i Coneixement en base a les publicacions sobre Distribució territorial de la Renda 

Familiar Disponible per càpita de Barcelona publicats per Barcelona Economia 

 

1.2. Índex de desigualtat en renda: Evolució positiva 

 

L’índex de desigualtat en renda, calculat a partir de la ràtio o quocient entre els dos valors extrems 

de renda; el barri amb la renda més alta i el barri amb la renda més baixa  de Barcelona,  va 

arribar el seu màxim el 2015, amb el 7,26. El 2017 havia baixat fins al 6,44 però encara està molt 

lluny de les dades pre crisis del 2008 amb un 4,3. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Índex de desigualtat 

en renda 
nd nd 4,30 5,14 5,89 7,10 6,42 6,33 7,25 7,26 7,07 6,44 

Font: Elaboració pròpia del Departament de Recerca i Coneixement en base a les publicacions sobre Distribució territorial de la Renda 

Familiar Disponible per càpita de Barcelona publicats per Barcelona Economia 

 

1.3.  Índex de Gini: Evolució negativa  

 

’índex o coeficient  de Gini és un dels indicadors de mesura de desigualtats de renda. L’índex 

permet quantificar la desigualtat en els ingressos dintre d’un  determinat àmbit territorial (de 0, 

igualtat perfecta, a 1, desigualtat absoluta).  

L’evolució de l’índex de Gini a Barcelona fa palès un augment del nivell de desigualtat respecte el 

2006(0,308) no podent assolir encara el nivell pre crisi i amb tendència,  en aquest últim any 

2017/2018 (0,34) a augmentar respecte a a l’any anterior 2016/2017 (0,33).  

En relació a les dades del 2011 les desigualtats en els ingressos  han disminuït de manera lleu a 

Catalunya del 0,330 al 0,303. Espanya manté uns índex majors que Catalunya però amb 

tendència també a la baixa, és a dir, a menys desigualtat. 
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Índex de GINI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016 - 

2017 
(1)

 

2017 - 

2018 

 Barcelona 0,308 nd nd nd nd 0,346 nd nd nd nd 0,330 0,340 

 
Resta Àrea 

metropolitana de 

Barcelona 

0,264 nd nd nd nd 0,301 nd nd nd nd nd nd 

 Àrea 

Metropolitana 

Barcelona 

0,293 nd nd nd nd 0,327 nd nd nd nd nd nd 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Espanya nd nd nd nd nd nd nd 

 

0,337 

 

0,347 

 

0,346 

 

0,345 

 

0.341 

 

0,332 

Catalunya 0,320 nd nd nd 0,330 0,330 nd 0.319 0.330 0.323 0.314 0,318 0.303 

AMB nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,300 0,310 nd 

Barcelona nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,300 0,290 nd 

Font: Estudi "Desigualtat social i pobresa a la ciutat de Barcelona, 2013" en base a les dades de l'enquesta de condicions de vida i hàbits de 

la població, IERMB i Idescat El coeficient de Gini mesura el nivell de desigualtat en un rang de 0 màxima igualtat) a 1 (màxima desigualtat) 

Font: Idescat. https://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=d621, (1) A partir de l'any 2016, les dades de la ciuta de Barcelona provenen 

de la Equesta Metropolitana de Condicions de Vida, que prové dades bianuals.  

 

1.4. Índex 80/20: Evolució negativa 

 

L’índex de desigualtat S80/20 mesura la desigualtat en la distribució de la renda en termes de 

distància. Aquest indicador s'interpreta com la renda que s'obté pel quintil superior (és a dir, el 

20% de la població amb un nivell econòmic més alt) en relació amb la del quintil inferior (el 20% de 

la població amb un nivell econòmic més baix).  

A Barcelona l’any 2011 aquesta mesura prenia un valor de 6,1, i indicava que el 20% de la 

població amb rendes més altes era 6,1 cops més rica que el 20% de la població amb rendes més 

baixes. El 2017 aquesta mesura havia baixat al 5,9 però amb les últimes dades disponibles 

2017/2018  hauria tornat a pujar fins un 6,2, i s’haurien eixamplat més les desigualtats respecte el 

2011.  

En relació amb les dades del 2014 les desigualtats territorials han disminuït de manera lleu a 

Catalunya, mentre que  el 2014 l’índex era del 6,5 el 2018 havia baixat fins al 5,2, lluny de les 

dades pre-crisis totes per sota del 5.  

Espanya té en general un índex de desigualtat major que Catalunya en tot el període estudiat.  

 

Índex S80/20 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016 - 

2017
 

(1)
 

2017 - 

2018 

 Barcelona 4,8 nd nd nd nd 6,1 nd nd nd nd 5,9 6,2 

 Resta Àrea 

metropolitana 

de Barcelona 

3,7 nd nd nd nd 5,2 nd nd nd nd nd nd 

 Àrea 

Metropolitana 

Barcelona 

4,6 nd nd nd nd 5,7 nd nd nd nd nd nd 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Espanya nd nd nd nd nd nd nd 6,3 6,8 6,9 6,6 6,6 6 

Catalunya 4,6 4,7 4,8 5,01 5,8 5,9 6,5 5,7 6,5 6 5,5 5,7 5,2 

AMB nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,9 5,4 nd 

Barcelona nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,8 4,9 nd 

Font: Estudi "Desigualtat social i pobresa a la ciutat de Barcelona, 2013" en base a les dades de l'enquesta de condicions de vida i hàbits de 

la població, IERMB i IdescatFont: Idescat. https://www.idescat.cat/pub/?id=indbps&n=9429,  

NOTA:  L'índex s80/20 per Catalunya presenta una ruptura de sèrie l'any 2013,https://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=d621,(1) A 

partir de l'any 2016, les dades de la ciuta de Barcelona provenen de la Equesta Metropolitana de Condicions de Vida, que prové dades 

bianual 

 

2. Accés a l’habitatge 

 

 

2.1. Esforç econòmic dedicat a l’habitatge. Evolució negativa 

Lloguer (rebut mensual/RFD). 

 

L’evolució de l’esforç econòmic dedicat al lloguer a Barcelona es va reduir durant l’època de la 

crisi, amb el seu punt més baix el 2012 un 18% per tornar a augmentar a partir del 2016 (18,3%) i 

2017 (19,5%).  

Per districtes aquells districtes més desafavorits són els que tenen l’esforç econòmic més alt (Nou 

Barris: 22,9% el 2017 i 24,7% el 2018) i on s’ha accelerat més l’augment d’un any a l’altre. A Ciutat 

Vella l’esforç econòmic dedicat al lloguer ha augmentat el 2018 en 2,5 punts percentuals respecte 

el 2017, mentre que a L’Eixample o a Sarrià Sant Gervasi, l’augment entre l’any 2017 i 2018 

suposa menys de 0,5 punts percentuals. 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  nd nd 26,0% 18,7% 18,6% 18,0% nd nd nd 18,3%% 19,5% nd 

segons districte  

            1. Ciutat Vella  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 19,1% 21,6% nd 

2. Eixample  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 18,3% 18,7% nd 

3. Sants-Montjuïc  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 19,6% 20,1% nd 

4. Les Corts  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 16,4% 16,9% nd 

5. Sarrià-Sant 

Gervasi 

 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 13,4% 13,9% nd 

6. Gràcia  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 18,3% 19,3% nd 

7. Horta-Guinardó  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 18,7% 20,4% nd 

8. Nou Barris  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 22,9% 24,7% nd 

9. Sant Andreu  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 19,6% 20,8% nd 

10. Sant Martí  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 20,0% 20,9% nd 

Font: Xifres d'Habitatge. Patronat Municipal d'Habitatge (2009-2012) 

Font: Web Barcelona Economia https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-

lhabitatge/accessibilitat-lhabitatge-de-lloguer-als-districtes-i 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/accessibilitat-lhabitatge-de-lloguer-als-districtes-i
https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/accessibilitat-lhabitatge-de-lloguer-als-districtes-i
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 Propietat habitatge nou (quota mensual en % RFD). Evolució positiva 

 

L’esforç econòmic dedica a l’habitatge per un habitatge nou, s’ha moderat des del 2008 quan va 

arribar a suposar el 58,7% (quota mensual en %RFD). El 2017 suposava el 31,5% de mitjana a la 

ciutat de Barcelona. 

Per districtes, Ciutat Vella és el districte que el 2017 més del 50% de la renda familiar disponible a 

pagar una quota mensual perla propietat d’habitatge nou, mentre que Horta Guinardó o Sarrià 

Sant Gervasi només hi dediquen el 20,3% o 22,6%, menys de la meitat que Ciutat Vella. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  51,07% 58,7% 39,5% 35,5% 40,9% 31,0% 33,0% 33,5% 33,0% 34,0% 31,5% nd 

segons 

districte 

 

            1. Ciutat Vella  nd nd nd nd nd nd nd nd 35,3% 45,3% 52,5% nd 

2. Eixample  nd nd nd nd nd nd nd nd 35,8% 32,7% 30,4% nd 

3. Sants-

Montjuïc 

 
nd nd nd nd nd nd nd nd 23,8% 26,7% 29,5% nd 

4. Les Corts  nd nd nd nd nd nd nd nd 42,2% 35,1% 39,6% nd 

5. Sarrià-Sant 

Gervasi 

 
nd nd nd nd nd nd nd nd 25,0% 30,6% 22,6% nd 

6. Gràcia  nd nd nd nd nd nd nd nd 41,4% 32,1% 30,5% nd 

7. Horta-

Guinardó 

 
nd nd nd nd nd nd nd nd 19,2% 23,7% 20,3% nd 

8. Nou Barris  nd nd nd nd nd nd nd nd ns 21,4% 23,4% nd 

9. Sant Andreu  nd nd nd nd nd nd nd nd 20,3% 29,1% 25,5% nd 

10. Sant Martí  nd nd nd nd nd nd nd nd 32,0% 33,7% 33,7% nd 

Font: Web Barcelona Economia http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/indicadors-daccessibilitat-

lhabitatge-en-propietat-0 

Nota: ns: A Nou Barris l'oferta d'obra nova de 2015 no és significativa. 

 

 Propietat habitatge de segona mà (quota mensual en % RFD).Evolució positiva. 

 

L’evolució de l’esforç per la propietat d’habitatge de segona mà, segueix el patró d’obra nova fins 

al 2015, amb un  punt àlgid el 2008 amb un 45,3% i una caiguda pronunciada fins a 2012. El 

percentatge de la renda familiar disponible dedicat al pagament de quotes mensuals per 

l’adquisició de l’habitatge de segona mà segueix un patró oposat al d’obra nova. En el cas de 

l’habitatge de segona mà, la tendència és ascendent des del 2015 , 2017 30,4%.  

Respecte l’esforç dedicat a l’habitatge de segona mà segons districtes, l’any 2017 s’observa que la 

majoria de districtes presenten xifres que es troben entorn a la mitjana de Barcelona 2017 (30,4%). 

Amb lleus diferències entre ells, sobresurten Gràcia i l’Eixample com els districtes que dediquen 

més esforç (34,8% i 32,5% respectivament) i són els districtes de Nou Barris i Horta Guinardó els 

que n’hi dediquen menys (22,9% i 24%) respectivament. 

 

 

 

 

http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/indicadors-daccessibilitat-lhabitatge-en-propietat-0
http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/indicadors-daccessibilitat-lhabitatge-en-propietat-0
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

   

44,6% 

 

45,3% 

 

32,2% 

 

30,8% 

 

31,5% 

 

29,7% 

 

30,6% 

 

30,5% 

 

29,5% 

 

28,4% 

 

30,4% 

 

nd 

segons 

districte 

 

            1. Ciutat Vella  nd nd nd nd nd nd nd nd 28,6% 29,4% 32,0% nd 

2. Eixample  nd nd nd nd nd nd nd nd 31,7% 29,7% 32,5% nd 

3. Sants-

Montjuïc 

 nd nd nd nd nd nd nd nd 21,1% 22,4% 27,4% nd 

4. Les Corts  nd nd nd nd nd nd nd nd 27,3% 25,8% 31,7% nd 

5. Sarrià-Sant 

Gervasi 

 nd nd nd nd nd nd nd nd 27,5% 27,1% 28,6% nd 

6. Gràcia  nd nd nd nd nd nd nd nd 29,2% 32,1% 34,8% nd 

7. Horta-

Guinardó 

 nd nd nd nd nd nd nd nd 23,7% 22,0% 24,0% nd 

8. Nou Barris  nd nd nd nd nd nd nd nd 22,3% 22,1% 22,9% nd 

9. Sant Andreu  nd nd nd nd nd nd nd nd 24,2% 23,1% 26,4% nd 

10. Sant Martí  nd nd nd nd nd nd nd nd 30,8% 28,8% 31,5% nd 

Font: Web Barcelona Economia http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/indicadors-daccessibilitat-

lhabitatge-en-propietat-0 

 

2.2. Taxa de sobrecàrrega de les despeses d'habitatge.
1
Evolució positiva. 

 

A Barcelona la taxa de sobrecàrrega de les despeses d’habitatge ha disminuït en relació al 2011 

en 4,5 punts percentuals passant del 21,9% el 2011 al 17,6% el 2016/17 i al 17,5 el 2017/2018. Si 

comparem les dades de 2011 a 2016/2017 de Barcelona amb l’AMB (llindar AMB), la reducció de 

les despeses es generalitzada, tant per Barcelona com per l’AMB, però amb major intensitat en 

l’AMB. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2017 2017-2018 

Barcelona (1)  nd nd nd nd 21,90% nd nd nd nd 17,60% 17,50% 

Resta AMB (2) 

 

nd nd nd nd 14,6% nd nd nd nd 10,1% nd 

Total AMB       15,9% nd nd nd nd 12,5% nd 

Catalunya (3) 

 

nd nd nd nd 17,00% nd nd nd nd nd nd 

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya  

(1)Llindar Barcelona, (2) Llindar AMB, (3) Llindar Catalunya 

 

2.3. Preu mitjà de lloguer mensual (preu/m
2
, segons el districte). Evolució estable. 

El preu mitjà de lloguer per m2 a Barcelona  va baixar durant el període de crisis i ha augmentat en 

la fase de recuperació, passant del punt més baix el 2014 amb 10,2€ el m2 a 13,4€ m2 el 2018,  

valor superior que durant en el període de bonança (2006-2009). 

Aquesta evolució a l’alça és similar en els districtes de Barcelona, encara que amb matisos entre 

ells i en diferents intensitats. Així, a Ciutat Vella els preus van baixar durant l’època de crisis entorn 

el 2% per augmentar des de llavors en un 27%. Per contra Nou Barris, va patir una baixada del 

preu de lloguer del 2007 al 2013 del 19% i ha pujat  entre 2013 a 2018 per sobre del 28%. On els 

lloguers més s’han encarit des del 2013, és a l’Eixample, les Corts, Sarrià Sant-Gervasi i Sant 

Martí amb un augment del 30% des del 2013 al 2018. 

                                                           
1
La taxa es calcula com el percentatge de llars que hi dediquen més del 40% de la renda anual de la llar. 

http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/indicadors-daccessibilitat-lhabitatge-en-propietat-0
http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/indicadors-daccessibilitat-lhabitatge-en-propietat-0
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Preu mig mensual del 

lloguer per m2 (€/m2/mes) 

 11,5 12,2 11,9 11,6 11,4 10,8 10,3 10,2 11,1 12,2 13,4 13,4 

segons districte  

            1. Ciutat Vella  11,6 12,6 12,4 12,1 12,0 11,7 11,4 11,4 12,4 13,9 15,5 14,5 

2. Eixample  11,3 11,9 11,6 11,3 11,2 10,8 10,2 10,3 11,2 12,4 13,4 13,7 

3. Sants-Montjuïc  11,3 12,2 11,9 11,5 11,3 10,8 10,1 9,9 10,7 11,7 12,9 13,0 

4. Les Corts  13,0 13,4 12,9 12,3 12,1 11,6 11,2 11,0 12,0 13,2 14,2 14,5 

5. Sarrià-Sant Gervasi  12,7 13,3 12,9 12,8 12,8 12,3 11,7 11,9 13,0 14,3 15,4 15,4 

6. Gràcia  12,5 13,0 12,8 12,6 12,0 11,4 11,0 10,8 11,8 13,0 14,3 14,0 

7. Horta-Guinardó  11,1 12,0 11,4 10,8 10,6 10,1 9,3 9,0 9,9 10,7 11,9 11,9 

8. Nou Barris  10,8 11,5 11,2 10,7 10,3 9,5 8,7 8,4 8,9 9,7 10,6 11,2 

9. Sant Andreu  10,7 11,5 11,1 10,7 10,4 9,8 9,2 8,9 9,6 10,4 11,4 11,7 

10. Sant Martí  11,2 11,8 11,6 11,2 10,9 10,5 9,9 9,7 10,6 11,7 12,9 13,2 

Font: Web de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Generalitat de Catalunya. 

Dades actualitzades a gener 2019.  

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/ipreus/habllo/evo/tlloge.htm      

http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/

mercat_de_lloguer/lloguers-barcelona-per-districtes-i-barris/     

 

2.4. Nombre de llançaments acordats. Evolució positiva. 

 

Les dades de llançaments acordats aglutinen informació referent a llançaments d’habitatges 

habituals, segones residències i locals comercials. L’any 2015, el nombre de llançaments acordats 

va ser de 3.098. Durant el període del qual es tenen dades, 2013-2015, van patir  una davallada 

del 5,8%, la qual cosa representa 191 llançaments menys. Segons un estudi de l’Observatori 

DESC, elaborat a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial, el 2018 hi va haver un 

total de 2381 desnonaments a Barcelona, 1950 dels quals van ser deguts a impagaments de 

lloguer. La tendència d’aquests 5 anys 2013 al 2017 és d’una lleugera disminució dels 

desnonaments, tant per impagament de lloguer com per impagament de l’hipoteca. De 3289 

desnonaments a 2381 a Barcelona ciutat el 2013 a 2018, representa un 27%  menys de 

desnonaments. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Llançaments acordats  nd nd nd nd nd nd 3.289 3.244 3.098 2.691 2.519 2.381* 

Font: Gerència d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona en base a les dades de la Memòria del Jutjat Degà 2015,  Informe 2017 "UNITAT 

CONTRA L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL (UCER)" i *Informe 2019 Observatori DESC 

 

2.5. Nombre de persones sense llar (segons la tipologia europea d’exclusió residencial 

ETHOS).
2
Evolució negativa. 

Tanmateix, el nombre de persones sense llar (seguint les categories ETHOS: sense sostre, vivint 

al carrer, habitatge inadequat, en assentaments, altres situacions —com les cases d’acollida o els 

albergs—) ha patit oscil·lacions importants durant el període 2008-2018. En general, s’ha 

                                                           
2
 Persones sense sostre, vivint al carrer, en habitatge inadequat, en assentaments, altres situacions (cases 

d’acollida, albergs, etc.).  
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incrementat en un 38,8% entre el 2008 i el 2015 (de 2.017 persones l’any 2008 a 2.799 persones 

l’any 2015) i un 10% des del 2015 al 2018 3086 el 2018), tot i que l’any 2012 es va registrar un 

màxim de 3.126 persones comptades. Cal recalcar que la situació més freqüent per a les persones 

sense llar és l’estada en centres d’acollida (albergs, etc.) que donen refugi a entre un 50% i un 

60% del total de persones sense llar. El Recompte de 2018 va identificar 956 persones dormint al 

carrer i 2130 allotjades en equipaments. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de persones sense llar 
nd 2.017 nd nd 2.679 3.126 2.916 2.700 2.799 nd 3.383 3.086 3.696 

segons categoria ETHOS 
                          

sense sostre, vivint al carrer nd 562 nd nd 726 731 870 715 693 nd 962 956 1286 

habitatge inadequat, en assentaments 
nd 265 nd nd 695 834 595 423 434 nd 415 nd 498 

altres situacions (acollida, albergs…) 

nd 1.190 nd nd 1.258 1.561 1.451 1.562 1.672 nd 2.006 nd 1.912 

Font: XAPSLLLa situació del sensellarisme a Barcelona, 2013-2015-2017-2019 

Font: Nota de prensa del recompte de 2018, Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/05/17/el-recompte-

2018-visualitza-956-persones-dormint-al-carrer-i-2-099-allotjades-en-equipaments/ 

 

 

2.6. Nombre d’habitatges de lloguer protegit. Evolució positiva 

També cal dir que hi ha hagut un petit increment del parc d’habitatge públic i protegit de la ciutat. 

El nombre d’habitatges de lloguer protegit ha experimentat un augment del 8,5% des de l’any 

2011; hi ha al 2018 870 habitatges més que el 2011. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

nd nd nd nd 10.201 10.234 10.311 10.426 10.522 10.583 10.851 11.071 

Font: Gerència d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona  

 

 

2.7. Percentatge d’habitatges de lloguer protegit en relació amb el parc residencial principal. 
Evolució positiva. 

Tot i així, aquestes dades encara són inferiors en relació amb els països del nostre entorn. Dels 

prop de 680.000 (2015) habitatges principals existents a la ciutat, tot just 11071 (2018) són de 

lloguer protegit, fet que representa aproximadament un 1,62% del parc residencial principal.  

 

 

2007 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

nd nd nd nd 0 0 0 0 1,54% 1,55% 1,59% 1,62% 

Font: Gerència d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona 
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2.8.  Percentatge de persones que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura 
adequada (durant els mesos freds o càlids) (indicador equivalent al concepte de “taxa 
de pobresa energètica”). Evolució positiva. 
 

El nombre de persones que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada (durant els 

mesos freds), ha retrocedit respecte al 2011, quan afectava el 15,1% dels barcelonins. El 

2017/2018 ja només suposava el 8,8% (141785 individus), però la tendència respecte l’any 

anterior 2016/2017 és negativa, ja que han augmentat en un any el nombre de persones que no 

poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.  (9500 barcelonins més el 2017-2018 

que el 2016-2017 (un 0,5% més que el 2016/2017). 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016-

2017 

2017-

2018 

% nd nd nd nd nd 15,10% nd nd nd nd 8,30% 8,80% 

Persones nd nd nd nd nd 242.940 nd nd nd nd 132.284 141.785 

Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2016-2017 i 2017-2018. Idescat i IERMB, Enquesta de 

condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

 

 

 

3. Augmentar les oportunitats d’ocupació. 

 

3.1. Bretxa salarial segons el sexe. Evolució positiva. 

La bretxa salarial mostra el desglossament del salari brut anual segons el sexe. L’any 2015, el 

valor del salari brut anual mitjà dels residents de Barcelona era de 28.861 euros, el 2017 havia 

augmentat fins als 30.263€. Aquesta xifra ha experimentat un lleu augment en aquests dos últims 

anys. Tot i així, les diferències de salaris en els dos sexes són persistents. El sou mitjà dels homes 

durant el 2018 ha estat,  de 34.017 euros, i el de les dones ha estat de 26.579 euros; una mitjana 

de 7.438 euros menys. Respecte l’any 2010 la bretxa de gènere es va mantenir estable fins al 

2014 entorn el 25%, quan va caure el 23% i s’ha reduït en un punt més al període de 2016 i 2017 

(22%).   Cal tenir en compte, però, que les dades només fan referència a la població assalariada. 

L’evolució de l’AMB és semblant a la de Barcelona, un augment de la bretxa salarial fins al 

2013/2014 entorn el 27% i després una lenta reducció, ubicant-se el 2017 la bretxa en el 24%. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Salaris bruts 

anuals mitjans 

dels residents de 

Barcelona per 

sexe (euros/any) 

 nd nd nd 28.444 28.970 28.529 28.781 28.649 28.861 29.176 30.263 nd 

segons sexe                          

Homes  nd nd nd 32.454 33.097 32.697 33.084 32.868 32.615 32.819 34.017 nd 

Dones  nd nd nd 24.486 24.854 24.481 24.669 24.618 25.191 25.669 26.579 nd 

Font:  Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona. A partir de la Mostra contínua de vides laborals de l'INSS. 
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A Catalunya la bretxa salarial segueix una tendència similar a fins al 2014 i s’ubica entorn el 25% 

per després baixar un punt  24% el 2015 i amb tendència a seguir reduint-se, 23% el 2017.  

La tendència d’aquest indicador és a la millora a tot el territori, les distàncies salarials entre sexes 

s’estan reduint. En els àmbits territorials, Barcelona és la que registra una menor bretxa salarial 

22% en comparació amb Catalunya 23% i amb l’AMB que s’ubica per sobre 24%.   

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bretxa 

salarial  
nd nd nd 7.968 8.243 8.216 8.415 8.250 7.424 7.150 7.438 nd 

Bretxa 

salarial (%) 
nd nd nd 24,55% 24,91% 25,13% 25,44% 25,10% 22,76% 21,79% 21,87% nd 

Bretxa 

salarial (%) 

AMB  

nd nd nd 26,10% 26,70% 27,20% 27% 26,20% 24,40% 24% 23,70% nd 

Bretxa 

salarial (%) 

Catalunya  

27,8% 24,4% 23,9% 23,8% 25,8% 24,8% 25,1% 26,0% 23,9% 23,4% 23,0% nd 

Font:  Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona. A partir de la Mostra contínua de vides laborals de l'INSS. 

Font:  IDESCAT 

 

3.2. Taxa de risc a la pobresa en el treball
3
 Evolució negativa. 

L’evolució de les dades per Barcelona mostren una tendència d’augment de la taxa de risc a la 

pobresa en el treball, del 16,5% el 2011 al 17,9 el 2017, un augment de més d’un punt percentual. 

 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016-

2017 

2017-

2018 

Taxa de risc a la pobresa en el 

treball 

nd nd nd nd nd 16,5% nd nd nd nd 16,8% 17,9% 

Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2016-2017 i 2017-2018. Idescat i IERMB, Enquesta de 

condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

 

L’evolució de la taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya ha arribat el seu punt àlgid a l’any 

2018 amb un 14,4% de població treballadora en risc de pobresa.  

En general, Catalunya registra el percentatge més alt de persones pobres que treballen, per sota 

de la mitjana espanyola (el 13% el 2018), i molt per sota de la Zona Euro (amb un 9,3% el 2018). 

 

Taxa de risc a la pobresa en el treball (en %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zona euro 7,3 7,9 8,1 8,2 8 8,5 8,6 8,7 9,4 9,4 9,5 9,4 9,3 

Espanya 10,1 10,2 11,3 11,7 10,8 10,9 10,8 10,6 12,6 13,2 13,1 13,1 13 

Catalunya 10,9 10,7 8,6 11,2 13,3 10,7 11,7 11,4  11,7 11,2 12 12,2 14,4 

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat. 

 

 

                                                           
3 Es canvia el nom de l’indicador de “Índex de pobresa laboral” a “Taxa de risc a la pobresa en el 

treball” 
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3.3. Taxa d’atur (per sexe i edat). Evolució positiva (fins abans de la pandèmia) 

 

L’any 2018 el nombre de persones aturades a Barcelona era del 69.316 (desembre 2018) i 

constava d’una taxa d’atur d’10,3%. Després del ràpid ascens de l’atur entre 2007 al 2012, en que 

es va quasi quadruplicar la dada de 2007 ( 5,5%)a 18,8%, la tendència dels últims anys ha estat a 

la baixa: del 18,8% el 2012 , s’ha passat al 10,3% al 2018 amb certa estabilitat a l’entorn del 10% 

en els últims 3 anys però sense recuperar les dades d’atur d’abans de la crisi (entorn al 6%).  

L’any 2018 hi ha un petit repunt en la taxa específica d’atur de les dones però no s’observen 

diferències significatives en la incidència de l’atur entre homes i dones que sí van ser més 

significatives  durant el període 2010-2012, quan les taxes d’atur dels homes eren superiors a les 

de les dones. D’altra banda, la taxa d’atur presenta una incidència més gran en els grups de joves 

de 16 a 24 anys, amb un 22,7% de persones desocupades l’any 2018 quasi 4 punts per sobre que 

el 2016 quan es va arribar el 19,6% , però encara lluny del 43,6% de taxa d’atur del 2012.   

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxa específica 

d’atur 

 

5,5% 8,1% 15,2% 16,1% 17,1% 18,8% 17,2% 16,4% 13,3 % 11,6% 10,0% 10,3% 

segons gènere 

             Homes 

 

5,4% 7,6% 15,7% 18,7% 17,6% 21,0% 16,8% 15,7% 12,4% 11,3% 10,3% 9,1% 

Dones 

 

5,5% 8,5% 14,2% 12,6% 15,8% 15,9% 17,3% 16,9% 13,9% 11,6% 9,6% 11,3% 

segons franja 

d'edat 

 

                      

 de 16 a 24 anys 

 

14,3% 23,1% 36,8% 37,5% 42,9% 43,6% 43,0% 35,0% 24,9% 19,6% 22,2% 22,7% 

de 25 a 54 anys 

 

4,9% 7,0% 14,1% 14,3% 15,6% 17,4% 15,7% 15,6% 12,0% 10,6% 9,2% 10,1% 

55 anys i  més 

 

4,1% 5,4% 7,0% 13,0% 11,6% 12,9% 13,2% 13,0% 14,5% 12,9% 9,3% 5,8% 

Font: Departament d'Estadística Municipal a partir de l'Enquesta de la Població Activa. INE 

 

3.4. Percentatge d'aturats de molt llarga durada (més de dos anys).Evolució negativa. 

 

L’evolució del percentatge de persones aturades de molt llarga durada no ha seguit la mateixa 

trajectòria que la taxa d’atur general (ascendent des del 2007 fins al 2012 i descendent des 

d’aleshores). Al contrari, ha continuat amb la tendència creixent des del 2009 (8,1%) fins al 2015 

(40,9%) quan la tendència es reverteix i comença a baixar el 2016 només 0,5 punts percentuals 

però des de llavors la baixada ha estat destacable (31,55% el 2017, i 22,2% el 2018).   

L’evolució de Catalunya segueix un patró similar, encara que comença un any abans l’augment del 

percentatge d’aturats de llarga durada, a partir del 2016 hi ha una certa tendència a la millora 

d’aquests percentatges. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aturats de molt llarga 

durada (> 2  anys) 

8.100 8.100 10.400 18.400 42.200 48.900 40.100 49.700 42.100 37.800 25.300 18.400 

Percentatge d'aturats 

de llarga durada (> 2 

anys) 

18,0% 11,9% 8,1% 13,8% 29,5% 31,0% 28,7% 37,9% 40,9% 40,3% 31,5% 22,2% 

Percentatge d'aturats 

de llarga durada 

Catalunya  (> 2 anys) 

(3) 

9,7% 6,7% 8,2% 18,7% 28,4% 31,8% 35,3% 42,0% 42,4% 40,0%   

 Font: Departament d'Estadística Municipal a partir de l'Enquesta de la Població Activa. INE 

Font: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de dades de l'EPA, INE 
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3.5. Evolució de la taxa de cobertura de l’atur. Evolució negativa. 

Les dades relacionades amb la taxa de cobertura de l’atur (relació entre el nombre de persones 

beneficiàries de prestacions per atur i l’atur registrat) mostren que l’evolució de la cobertura ha 

estat decreixent des de l’any 2009 fins al 2017 i ha repuntat mínimament en els 2 darrers anys. En 

altres paraules, ha sofert un descens del 30,7% en el període 2009-2015, i ha passat del 71,1% de 

cobertura de la població aturada l’any 2009 fins al 51,4% actual 2019.  

L’evolució de la taxa de cobertura d’atur a Catalunya segueix el patró de  Barcelona, una reducció 

a partir del 2010 fins al 2016,  però la tendència negativa no és tan pronunciada com a la ciutat de 

Barcelona, a Barcelona de 2009 a 2017 és de més del 32% , mentre que la reducció a Catalunya  

2010-2016, és del 28%. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxa de 

cobertura de 

l'atur 

nd nd 71,1% 66,4% 60,4% 58,1% 55,0% 52,4% 49,2% 49,3% 48,6% 49,5% 51,4% 

Taxa de 

cobertura de 

l'atur AMB (2) 

    81,20% 76,80% 67,10% 60,40% 57% 52,10% 49,70% nd     

Taxa de 

cobertura de 

l'atur Catalunya 

(3) 

nd nd 74,22% 82,38% 70,31% 66,89% 66% 62,49% 58,99% 58,76%     

Font : Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.     

(2) Font: IERMB amb dades de l'HERMES de Diputació de Barcelona.       

(3) Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies / Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 

3.6. Ocupats assalariats amb contracte temporal / Ocupats assalariats. Evolució negativa 

 

El nombre d’assalariats amb contracte indefinit s’ha reduït en més d’un 10% en 10 anys, mentre 

que els ocupats assalariats amb contracte temporal han augmentat en 9,4% en 10 anys.  

La ràtio d’Ocupats assalariats amb contracte temporal / Ocupats assalariats mostra aquesta 

precarització dels treballadors, que des del 2012 no ha deixat d’augmentar, passant del 15,8% del 

2012 al 21% a l’any 2018.  

Per sexes l’augment dels ocupats assalariats amb contracte temporal ha estat més freqüent en les 

dones, mentre que en els homes s’ha donat sobretot a partir del 2013.. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ocupats assalariats nd 647.300 619.400 603.000 600.300 576.800 563.200 560.100 557.400 597.300 585.600 600.600 

Ocupats assalariats amb contracte indefinit    nd 531.900 499.700 493.400 476.400 485.600 465.900 462.700 460.400 480.400 465.900 474.400 

Ocupats assalariats amb contracte temporal   nd 115.400 119.700 109.600 123.900 91.200 97.300 97.400 97.000 116.900 119.700 126.200 

Homes nd nd 63.400 50.000 66.200 46.400 43.500 41.500 47.800 50.200 48.600 64.400 

Dones nd nd 56.300 59.600 57.700 44.800 53.800 55.900 49.200 66.700 71.100 61.800 

Ocupats assalariats amb contracte temporal 

/ Ocupats assalariats 
nd 17,8% 19,3% 18,2% 20,6% 15,8% 17,3% 17,4% 17,4% 19,6% 20,4% 21,0% 

Font: Encuesta de Población Activa. INE. Dades facilitades per l'IDESCAT i 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/epa/epa/pocu/evocastc.htm 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/epa/epa/pocu/evocastc.htm
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3.7. Percentatge de població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. 
Evolució negativa. 

L’evolució de població amb intensitat de treball molt baixa s’ha reduït en relació a la dada inicial, el 

2011 amb un 10,15% pel 5,6% el 2017/18 però ha augmentat en relació a l’any anterior 2016/2017 

quan només era del 4,6%. En un any ha augmentat un punt percentual.  

Per Catalunya, segons les dades de l’Idescat, el percentatge més baix és el 2006 amb 3,9% de la 

població catalana en aquesta situació arribant a la xifra més alta després d’un augment gradual 

durant 6 anys el 2014, amb el 12%. A partir del 2015, hi ha una baixada en el percentatge encara 

que no constant que es concreta el 2018 amb un 5,8% de llars en situació d’intensitat de treball 

molt baixa. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016-

2017 

2017-

2018 

 Barcelona nd nd nd nd nd 10,15% nd nd nd nd 4,60% 5,60% 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Catalunya 3,9% 4,5% 4,6% 5% 8% 11,6% 11,5% 10,8% 12% 8,8% 7,2% 8,8% 5,8% 

Font: Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2011 i Encuesta de condiciones de vIda 2016. 

Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2016-2017 i 2017-2018. Idescat i IERMB, Enquesta de 

condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

 

 

4. Incrementar l’equitat educativa 

 
4.1 Índex d’escolarització d’infants de 0-2 anys. Evolució positiva. 

L’evolució de l’índex d’escolarització d’infants de 0-2 anys ha anat augmentant des del curs 

escolar 14/15, de manera gradual arribant el curs escolar 17/18 al 45,3% d’infants de 0-2 anys 

escolaritzats en front als 36,4% del curs 2010/2011 (la dada més baixa).  

A Catalunya les dades també mostren un lleu ascens de l’escolarització d’infants de 0-2 anys des 

del curs escolar de 2006/2007, però l’augment ha estat menor, de 30,4% el curs 2006/2007 el 

38,6% el curs 2017/2018.   

 

 

Curs 

escolar  

2006-

2007 

Curs 

escolar  

2007-

2008 

Curs 

escolar  

2008-

2009 

Curs 

escolar  

2009-

2010 

Curs 

escolar  

2010-

2011 

Curs 

escolar  

2011-

2012 

Curs 

escolar  

2012-

2013 

Curs 

escolar  

2013-

2014 

Curs 

escolar  

2014-

2015 

Curs 

escolar  

2015-

2016 

Curs 

escolar  

2016-

2017 

Curs 

escolar  

2017-

2018 

Barcelona 37,3% 38,2% 38,3% 37,1% 36,4% 42,0% 42,0% 41,4% 42,3% 42,8% 43,5% 45,3% 

Catalunya 30,4% 32,1% 32,4% 33,1% 34,1% 36,4% 34,6% 35,6% 35,7% 36,5% 37,68 38,6% 

Font: Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 

Font: Estadísitica de l'Ensenyament i Idescat 

 

4.2 Taxa d’abandonament prematur dels estudis. Evolució positiva. 

La taxa d’abandonament escolar prematur ha retrocedit des del 2014, passant del  10,3% el 2014 

al 8,2% el 2018.  

A Catalunya l’evolució també és positiva passant del 31,2% de taxa d’abandonament prematur 

d’estudis el 2007 al 17,8% el 2019. Està però encara per sota de la xifra del 10% que es vol 

aconseguir a Espanya, i també encara lluny de les bones dades de Barcelona, a més de 9 punts 

percentuals. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 

Barcelona nd nd nd nd nd nd nd 10,3% 10,80% 8,50% 9,50% 9,70% 8,20% 

Catalunya 31,2% 32,9% 31,9% 28,9% 26,2% 24,2% 24,7% 22,2% 18,9% 18,0% 17,0% 17,0% 17% (p) 

Font: Enquesta de Serveis Municipals de Barcelona 

Font:IdescatIndicador Europeus; Departament d’Educació Generalita de Catalunya 

 

 

4.3  Índex d’absentisme escolar. Evolució negativa. 
 

La tendència de l’evolució de l’absentisme escolar a Barcelona ha estat positiva fins al curs 

2014/2015 (0,77%). Es va reduir des del punt més àlgid el curs escolar 2007/2008 del 1,49% al 

punt més baix el 2011/2012 en un 0,63%. La tendència des del 2012 però és negativa augmentant 

de nou l’índex d’absentisme escolar i també la diferència entre els districtes amb més i menys 

absentisme.  

Per altre banda, observant les dades per districtes, sobresurten 3 districtes en negatiu , amb índex 

d’absentisme alts, Ciutat Vella , Nou Barris i Sant Montjuïc amb 3,9%, 1,6% i 2,5%. Perun altre 

costat hi ha dos districtes on l’índex d’absentisme és poc significatiu; Sarrià Sant Gervasi 0,3% i 

Les Corts amb un 0,4% el 2017/18. 

 

 

Curs 

escolar  

2006-

2007 

Curs 

escolar  

2007-

2008 

Curs 

escolar  

2008-

2009 

Curs 

escolar  

2009-

2010 

Curs 

escolar  

2010-

2011 

Curs 

escolar  

2011-

2012 

Curs 

escolar  

2012-

2013 

Curs 

escolar  

2013-

2014 

Curs 

escolar  

2014-

2015 

Curs 

escolar  

2015-

2016 

Curs 

escolar  

2016-

2017 

Curs 

escolar  

2017-

2018 

Índex 

d'absentisme 

escolar 

nd 1,49% 1,07% 0,77% 0,73% 0,63% 0,78% 0,97% 0,77% nd 1,23% 1,4% 

segons districte 

            

1. Ciutat Vella nd 2,62% 2,85% 2,98% 1,94% 1,36% 1,29% 1,58% 1,33% nd nd 3,9% 

2. Eixample nd 0,72% 0,55% 0,36% 0,31% 0,26% 0,47% 0,63% 0,38% nd nd 0,6% 

3. Sants-Montjuïc nd 2,42% 2,43% 1,44% 1,17% 1,14% 1,70% 1,73% 1,84% nd nd 2,5% 

4. Les Corts nd 0,17% 0,14% 0,07% 0,03% 0,07% 0,24% 0,12% 0,20% nd nd 0,4% 

5. Sarrià-Sant 

Gervasi 
nd 0,21% 0,14% 0,08% 0,15% 0,08% 0,13% 0,14% 0,12% nd nd 0,3% 

6. Gràcia nd 1,20% 0,46% 0,56% 0,42% 0,39% 0,58% 0,44% 0,50% nd nd 0,7% 

7. Horta-

Guinardó 
nd 0,71% 0,70% 0,28% 0,66% 0,48% 0,51% 0,89% 0,42% nd nd 0,7% 

8. Nou Barris nd 3,90% 2,36% 1,58% 1,83% 1,19% 1,55% 1,83% 2,29% nd nd 1,6% 

9. Sant Andreu nd 0,79% 1,09% 0,87% 0,54% 0,63% 0,77% 1,19% 0,54% nd nd 0,8% 

10. Sant Martí nd 1,15% 1,72% 1,13% 1,13% 1,30% 1,28% 1,76% 1,02% nd nd 0,8% 

Font:Consorci d'Educació de Barcelona 

Font: Consorci d'Educació de Barcelona: Memòria 2017-2018 (pag. 37 Absentisme (<25%) primària i secundaria) 
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4.4 Taxa d’èxit a 4t ESO. Evolució positiva. 
  

La taxa d’èxit a 4rt d’ESO  evoluciona de forma positiva. Des del curs escolar 2006/2007 ha anat 

augmentant any a any passant de 80,4% el 2006/2007 al 88,7% el curs escolar 2017/2018. Per 

tant en 10 anys s’ha augmentat en 9 punts percentuals la taxa d’èxit a 4 d’ESO. En el curs escolar 

2017/2018, hi ha un retrocés respecte els dos cursos anteriors (Curs Escolar 2015/16: 89,5% i 

curs 2016/17: 90,4%, el 2017/18 es del 88,7%).  

L’evolució per districtes és en general molt positiva, tots els districtes milloren les seves taxes 

d’èxit en relació al curs escolar 2007/2008, i en total 4 dels 10 districtes han obtingut el curs 17/18 

una taxa d’èxit per sobre del 90%. L’evolució més positiva, amb un augment de la taxa d’èxit a 4rt 

d’ESO de més del 10 percent respecte al 2007/2008, s’ubica en aquells districtes més 

desafavorits; Ciutat Vella, Sant Martí i Nou Barris 

La millora general de la taxa d’èxit, sobretot en els districtes que tenien una taxa menor, ha reduït 

les diferències entre districtes, passant del 24 punts de distància  a només 16.  

L’evolució de Catalunya ha seguit la tendència positiva de Barcelona, el 2006/2007 es situava en 

el 76,7% i el 2017/18 havia augmentat fins al 88,1%, més de 10 punts percentuals en 11 anys. Es 

manté la diferència d’entre 3 i 4 punts en relació a Barcelona. 

 

Curs 

escolar  

2006-

2007 

Curs 

escolar  

2007-

2008 

Curs 

escolar  

2008-

2009 

Curs 

escolar  

2009-

2010 

Curs 

escolar  

2010-

2011 

Curs 

escolar  

2011-

2012 

Curs 

escolar  

2012-

2013 

Curs 

escolar  

2013-

2014 

Curs 

escolar  

2014-

2015 

Curs 

escolar  

2015-

2016 

Curs 

escolar  

2016-

2017 

Curs 

escolar  

2017-

2018 

Barcelona nd 81,6% 82,8% 82,8% 83,6% 85,7% 87,8% 88,0% 87,8% 89,5% 90,4% 88,7% 

segons districte   24,00% 21,70% 23,00% 25,20% 22,00% 19,40% 17,30% 18,40% 20,10% 

  1. Ciutat Vella nd 67,2% 68,6% 66,4% 67,3% 71,2% 76,2% 77,2% 75,9% 74,1% pr 79,9% 

2. Eixample nd 81,2% 84,3% 82,0% 82,1% 87,5% 90,3% 89,7% 90,2% 92,9% pr 89,1% 

3. Sants-Montjuïc nd 77,3% 76,2% 82,5% 80,0% 79,6% 80,7% 83,9% 83,7% 84,4% pr 87,0% 

4. Les Corts nd 91,2% 88,5% 89,4% 92,5% 92,7% 94,1% 92,6% 93,7% 92,5% pr 96,0% 

5. Sarrià-Sant Gervasi nd 89,8% 90,3% 88,5% 92,4% 93,2% 95,6% 94,5% 94,3% 94,1% pr 92,6% 

6. Gràcia nd 82,4% 84,2% 88,6% 88,5% 88,2% 92,1% 90,9% 90,1% 94,2% pr 94,7% 

7. Horta-Guinardó nd 80,1% 82,5% 81,6% 83,7% 83,7% 86,6% 86,6% 87,0% 90,2% pr 84,5% 

8. Nou Barris nd 75,8% 76,8% 76,4% 76,0% 80,2% 79,3% 83,4% 80,9% 82,7% pr 87,0% 

9. Sant Andreu nd 85,2% 80,5% 83,3% 83,8% 86,2% 86,0% 86,7% 88,6% 88,8% pr 85,0% 

10. Sant Martí nd 76,2% 81,6% 80,2% 79,4% 82,3% 85,0% 83,9% 83,1% 88,2% pr 91,1% 

Diferència de taxa d'èxit 

escolar entre el districte 

màx i mín 

nd 24,0 21,7 23,0 25,2 22,0 19,4 17,3 18,4 20,1 pr 16,1 

Catalunya 76,7% 77,9% 79,5% 79,0% 80,0% 82,1% 83,8% 85,0% 86,8% 86,7% 87,6% 88,1% 

Font: Dades de districte i ciutat pels cursos escolars  07-08, 09-10, 10-11, 11-12, 13-14 proporcionades per l'Institut Infància i Adolescència 

de Barcelona, en base a la informació de l'Informe Oportunitats educatives a Barcelona 2016  

Font:  Dades de Catalunya: Estadística de matrícula i de resultats d’avaluació, Departament d’Ensenyament. 

 

 

4.5 Taxa de població amb estudis superiors. Evolució positiva.  
 

L'evolució a Barcelona de la població amb estudis superiors ha crescut en aquests últims 10 anys 

assolint el 2019 una taxa d'estudis superiors del 32,8%. Un de cada tres barcelonins per tant 

tindria estudis superiors enfront de l'1 de cada 5 del 2009, quan aquesta taxa se situava al 22,6%. 

La taxa de població amb estudis superiors, ha augmentat significativament en els districtes que 

tenien una taxa molt baixa com Nou Barris i Sant Montjuïc (9% i 16% respectivament el 2009 i 
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15% i 27% el 2019 ), i no ha crescut tant en districtes que tenien ja una alta taxa de població amb 

estudis superiors com Sarrià Sant Gervasi o les Corts. (41,7% i 31,9% el 2009 i 51,1% i 44,2% el 

2019). Per contra segueix eixamplant-se la diferència entre els districtes: el 2009 entre el districte 

amb menor i major taxa de població amb estudis superiors hi havia una diferència de 32,7%, 10 

anys més tard aquesta diferència ha augmentat fins al 36,6%. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Barcelona 22,6% 23,9% 25,2% 26,3% 27,5% 28,4% 29,4% 30,0% 30,92% 31,91% 32,8% 

                        

1. Ciutat 

Vella   21,5% 23,0% 23,9% 25,0% 26,1% 27,3% 28,3% 29,0% 30,60% 31,62% 32,3% 

2. 

Eixample   31,2% 32,7% 34,2% 35,7% 37,3% 38,5% 39,6% 40,2% 41,36% 42,53% 43,7% 

3. Sants-

Montjuïc   16,7% 18,0% 19,1% 20,2% 21,4% 22,2% 23,2% 24,1% 25,18% 26,39% 27,5% 

4. Les 

Corts   31,9% 33,5% 35,3% 36,6% 38,0% 39,2% 40,5% 41,2% 42,06% 43,22% 44,2% 

5. Sarrià-

Sant 

Gervasi   41,7% 43,2% 44,8% 46,2% 47,6% 48,7% 49,6% 49,2% 49,79% 50,74% 51,6% 

6. Gràcia   30,7% 32,5% 34,3% 35,8% 37,4% 38,7% 39,9% 39,8% 40,79% 41,88% 43,0% 

7. Horta-

Guinardó   16,8% 17,8% 18,7% 19,4% 20,4% 21,2% 22,1% 22,8% 23,78% 24,77% 25,6% 

8. Nou 

Barris   9,0% 9,6% 10,2% 10,7% 11,3% 11,8% 12,4% 13,3% 13,76% 14,43% 15,0% 

9. Sant 

Andreu   15,0% 16,1% 17,2% 18,1% 18,9% 19,6% 20,4% 21,1% 21,83% 22,82% 23,7% 

10. Sant 

Martí   17,7% 19,0% 20,3% 21,4% 22,4% 23,2% 24,1% 24,8% 25,74% 26,67% 27,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 juny del 2009 al 2019. Departament d'Estadística. 

Ajuntament de Barcelona. 

 

 

4.6  Taxa de població amb estudis superior per sexes Evolució positiva. 

 

Per sexes,  augmenta tant en homes com en dones la taxa d’estudis superiors, encara que creix la 

diferència entre la taxa  de població amb estudis superiors entre homes i dones, a favor de les 

dones. Sobretot a Ciutat Vella la diferència és més accentuada i hi ha major nombre de dones que 

d’homes amb estudis superiors; 23,78% de dones enfront 19,44% d’homes a Ciutat Vella el 2009  i 

10 anys més tard la població femenina amb estudis superior estaria en el 34,81% enfront 28,71% 

de la població masculina a Ciutat Vella. 

També en els districtes on generalment hi havia un nombre més alt d’homes amb estudis superiors 

Sarrià Sant Gervasi i Les Corts, la diferència entre homes i dones es menor el 2019 que el 2009. 

(Rati Població femenina/població masculina el 2009 a Sarrià (82,18) i Les Corts (84,10)  i el 2019  

Sarrià (91,12) i Les Corts (92,29). 

La taxa de població amb estudis superiors augmenta sobretot gràcies al creixement dels estudis 

superiors  entre les dones, tant en els districtes més desafavorits com en els benestants. 
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2009 2010 2011 2012 2013 

  

 

% 

Homes 

% 

Dones 

% 

Homes 

% 

Dones 

% 

Homes 

% 

Dones 

% 

Homes 

% 

Dones 

% 

Homes 

% 

Dones 

  Barcelona 22,5% 22,8% 23,6% 24,2% 24,7% 25,6% 25,6% 26,9% 26,8% 28,1% 

  

 

          

  1. Ciutat Vella   19,4% 23,8% 20,9% 25,5% 21,6% 26,4% 22,4% 28,0% 23,6% 29,0% 

  2. Eixample   32,5% 30,2% 33,8% 31,7% 35,1% 33,4% 36,3% 35,1% 37,9% 36,8% 

  3. Sants-Montjuïc   15,9% 17,4% 17,0% 19,0% 17,9% 20,2% 18,8% 21,5% 19,9% 22,8% 

  4. Les Corts   34,7% 29,5% 36,2% 31,2% 37,9% 33,1% 39,0% 34,5% 40,3% 36,1% 

  5. Sarrià-Sant Gervasi   46,2% 38,0% 47,5% 39,7% 49,0% 41,4% 50,1% 43,0% 51,5% 44,5% 

  6. Gràcia   30,1% 31,2% 31,8% 33,1% 33,4% 34,9% 34,8% 36,7% 36,3% 38,3% 

  7. Horta-Guinardó   16,0% 17,6% 16,8% 18,6% 17,5% 19,7% 18,2% 20,5% 19,1% 21,6% 

  8. Nou Barris   8,0% 9,9% 8,5% 10,6% 9,0% 11,3% 9,4% 11,8% 9,9% 12,5% 

  9. Sant Andreu   13,9% 16,0% 14,8% 17,2% 15,7% 18,6% 16,4% 19,6% 17,2% 20,5% 

  10. Sant Martí   17,1% 18,3% 18,3% 19,7% 19,4% 21,1% 20,4% 22,3% 21,3% 23,4% 

  
             

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

% 

Homes 

% 

Dones 

% 

Homes 

% 

Dones 

% 

Homes 

% 

Dones 

% 

Homes 

% 

Dones 

% 

Homes 

% 

Dones 

% 

Homes 

% 

Dones 

Barcelona 27,7% 29,1% 28,6% 30,1% 29,1% 30,7% 30,0% 31,7% 30,9% 32,8% 31,6% 33,9% 

 

            

1. Ciutat Vella   24,7% 30,2% 25,7% 31,3% 26,5% 31,8% 27,9% 33,5% 28,7% 34,8% 29,1% 36,0% 

2. Eixample   39,1% 38,1% 40,2% 39,1% 40,7% 39,8% 41,7% 41,1% 42,8% 42,3% 43,7% 43,7% 

3. Sants-Montjuïc   20,7% 23,7% 21,6% 24,6% 22,4% 25,7% 23,4% 26,8% 24,6% 28,0% 25,6% 29,2% 

4. Les Corts   41,4% 37,2% 42,8% 38,6% 43,4% 39,3% 44,2% 40,3% 45,3% 41,5% 46,2% 42,6% 

5. Sarrià-Sant Gervasi   52,3% 45,7% 53,0% 46,7% 52,5% 46,4% 52,9% 47,2% 53,6% 48,4% 54,2% 49,4% 

6. Gràcia   37,7% 39,6% 38,7% 40,9% 38,6% 40,8% 39,5% 41,8% 40,5% 43,0% 41,5% 44,3% 

7. Horta-Guinardó   19,8% 22,5% 20,6% 23,4% 21,3% 24,1% 22,1% 25,2% 23,0% 26,3% 23,7% 27,2% 

8. Nou Barris   10,4% 13,0% 11,0% 13,7% 11,6% 14,8% 12,0% 15,2% 12,7% 15,9% 13,3% 16,5% 

9. Sant Andreu   17,7% 21,2% 18,4% 22,1% 19,1% 22,9% 19,8% 23,6% 20,9% 24,5% 21,6% 25,5% 

10. Sant Martí   22,0% 24,3% 22,9% 25,1% 23,4% 26,0% 24,3% 27,0% 25,1% 28,1% 26,0% 29,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 juny del 2009 al 2019. Departament d'Estadística. 

Ajuntament de Barcelona. 

 

4.7 Taxa de població amb estudis primaris o menys. Evolució positiva. 
 

La taxa de població amb estudis superiors augmenta sobretot gràcies al creixement dels estudis 

superiors  entre les dones, tant en els districtes més desafavorits com en els benestants. 

L’evolució de la taxa de població amb estudis primaris o menys s’ha reduït quasi a la meitat en els 

darrers 10 anys, del 35,31% del 2009 al 18,80% el 2019 i ha reduït al mateix temps les diferències 

entre districtes.  

El districte amb una taxa de població amb estudis primaris o menys més alta era el 2009 Nou 

Barris amb un 49,86% i el districte amb la taxa més baixa Sarrià Sant Gervasi amb el 18,73%, 

(diferència de 31,1% entre un districte i l'altre) aquest percentatge ha baixat al 24,2%, sent Nou 
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Barris amb 30,38% i Sarrià Sant Gervasi 6,16% els districtes amb més i menys taxa de població 

amb estudis primaris o menys.  

La reducció d’aquesta població s’ha desenvolupat de manera més ràpida en els districtes que ja 

tenien un nivell baix de població amb estudis primaris o menys i té un desenvolupament més lent 

en els districtes amb població amb estudis primaris o menys.   

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Diferència 

09-19 

Barcelona 35,3% 34,2% 29,9% 28,8% 25,5% 24,9% 24,7% 22,1% 20,8% 19,8% 18,8% -46,8% 

Homes 33,2% 32,2% 28,9% 26,8% 23,6% 22,5% 22,4% 19,7% 18,4% 17,5% 16,7% -49,7% 

Dones 37,2% 35,9% 32,7% 30,6% 31,5% 27,0% 26,8% 24,2% 22,8% 21,7% 20,6% -44,5% 

Diferència Max-min 

districtes 
31,1% 30,8% 26,1% 32,0% 25,6% 28,8% 27,8% 27,4% 26,3% 25,3% 24,2%   

1. Ciutat Vella   41,9% 40,6% 37,6% 37,1% 34,0% 32,9% 32,3% 29,3% 26,7% 25,4% 24,1% -42,4% 

2. Eixample   26,3% 25,4% 21,1% 20,1% 17,2% 17,1% 17,1% 14,9% 13,9% 13,1% 12,3% -53,3% 

3. Sants-Montjuïc   41,8% 40,3% 33,6% 34,8% 29,0% 30,2% 29,9% 27,2% 25,5% 24,3% 22,9% -45,2% 

4. Les Corts   26,0% 25,2% 21,3% 18,9% 16,5% 16,1% 16,1% 13,8% 12,9% 12,3% 11,7% -55,2% 

5. Sarrià-Sant 

Gervasi   
18,7% 18,1% 15,3% 11,8% 11,0% 9,5% 10,0% 7,4% 6,9% 6,5% 6,2% -67,1% 

6. Gràcia   26,8% 25,7% 22,3% 20,5% 18,3% 17,5% 17,4% 15,4% 14,4% 13,6% 12,8% -52,4% 

7. Horta-Guinardó   39,1% 38,2% 33,5% 32,9% 29,0% 28,5% 28,3% 25,6% 24,1% 22,9% 21,7% -44,6% 

8. Nou Barris   49,9% 48,9% 41,5% 43,8% 36,6% 38,3% 37,8% 34,8% 33,2% 31,8% 30,4% -39,1% 

9. Sant Andreu   39,7% 38,5% 32,1% 32,9% 27,6% 28,6% 28,4% 25,7% 24,4% 23,2% 22,2% -44,2% 

10. Sant Martí   39,2% 37,9% 32,7% 32,1% 28,1% 27,9% 27,9% 25,0% 23,6% 22,5% 21,5% -45,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 juny del 2009 al 2019. Departament d'Estadística. 

Ajuntament de Barcelona 

 

Per sexes, la proporció de població femenina amb estudis primaris o menys era d’un 37% a 

Barcelona,  taxa superior a la masculina amb un 33% el 2009 en estudis primaris o menys. 

L’evolució pels dos sexes és positiva, amb una reducció de les taxes per ambdós però la distància 

entre la taxa es manté entorn el 3 o 4 punts percentuals a favor de la població masculina. L’únic 

districte on  la taxa per la població femenina és inferior a la de la masculina en taxa d’estudis 

primaris o menys és a Ciutat Vella, on es manté durant el període de 10 anys aquesta tendència. 

 

 

4.8 Percentatge d’alumnat d’educació secundària que no supera les proves de competències 
bàsiques a 4t ESO. Evolució positiva. 

 

L’evolució de la proporció d’alumnes de 4rt d’ESO que no superen les competències bàsiques 

mostra una tendència positiva, situant-se el percentatge el 2016-2017 en el 9,8%, un  1,7% menys 

que el 2013/2014, i en tendència a la baixa també el 2017/2018 amb un 9,1%.  

Les diferències territorials dins de Barcelona mostren nivells de no assoliment superiors a la 

mitjana de la ciutat en els districtes  com ara Ciutat Vella, Sants-Montjuïc o Nou Barris. En canvi, 

Horta-Guinardó, Sant Andreu o Sant Martí se situen en nivells propers a la mitjana de la ciutat, 

mentre que l’Eixample, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia tenen nivells sensiblement inferiors 

a la mitjana. 
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Curs escolar Curs escolar Curs escolar Curs escolar Curs escolar 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

11,50% 9,30% 8,50% 9,80% 9,10% 

1. Ciutat Vella 35,50%  

 

27,40% 

 2. Eixample 6,60%  

 

6,40% 

 3. Sants-Montjuïc 17,30%  

 

15,10% 

 4. Les Corts 5,40%  

 

5,10% 

 5. Sarrià-Sant Gervasi 4,50%  

 

6,10% 

 6. Gràcia 10,10%  

 

6,20% 

 7. Horta-Guinardó 8,60%  

 

8,80% 

 8. Nou Barris 20,60%  

 

14,40% 

 9. Sant Andreu 11,90%  

 

9,80% 

 10. Sant Martí 14,20%  

 

11,10% 

 Font: Institut d'Infàncial I Família en base a la informació de l'Informe Oportunitats educatives a Barcelona 2016  

Font: Institut Infància i Adolescència de Barcelona (2019). Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019. 

IIAB-IERMB i Ajuntament de Barcelona(Competències Català) 

Font: Consorci d’Educació de Barcelona 2018, Memòria 2016-2017 (pàg.57 Xifres de proves bàsiques de 4t d’ESO 2014-2015, 2015-2016, 

2016/2017) 

 

 

5 Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries. 

 L’evolució dels indicadors ha estat la següent: 

 
5.1 Percentatge de persones que són membres d’alguna associació, club o entitat 

sense ànim de lucre. Evolució negativa. 

Segons l’enquesta de participació ciutadana i associacionisme del 2016, el 31,8% de les persones 

enquestades és membre d’alguna associació, club o entitat sense ànim de lucre. Els homes 

(33,9%) en major proporció que les dones (29,9%). Per trams d’edat són membres per sobre de la 

mitjana els majors de 64 anys (35,7%), seguits pels 55-64 anys (34,6%). Per sota la mitjana té el 

menor grau d’associacionisme el tram de 16-24 anys (18,7%), seguit a distància pel de 25-34 anys 

(28,5%). 

Per districtes en destaquen dos per damunt de la mitjana, Sants-Montjuïc (41,2%), seguit per 

Sarrià-S. Gervasi (38,3%). Els dos districtes que registren menor percentatge de persones 

associades són Horta-Guinardó (25,0%) i Les Corts (24,0%). 

L’evolució de les persones que pertanyen algun tipus d’associació ha anat baixant des del 2006 

paulatinament, del 48,7% el 2006, al 35,3% el 2011 i el 31,8% el 2016.  

Es manté la diferència entre sexes;  hi ha un nombre major d’homes que pertanyen a algun tipus 

d’associació que de dones encara que les distancies ambdós ara són més petites que fa 10 anys. 

Per edats hi ha un canvi de perfil: el 2006 el grup de 35-49 anys era el que presentava un 

percentatge més elevat (amb un 56%), el 2011 era el grup de 50-64 anys amb un 38,8% i el 2016 

és el grup de més de 65 anys amb el 35,7% el grup amb més pertinences a associacions.  
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Persones  que 

pertanyen a algun tipus 

d'associació 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Barcelona 48,70% nd nd nd nd 35,30% nd nd nd nd 31,8%* 

segons sexe 

           Homes 53,20% nd nd nd nd 41,00% nd nd nd nd 33,9% 

Dones 44,80% nd nd nd nd 30,20% nd nd nd nd 29,90% 

segons edat                       

16 a 34 anys 45,39% nd nd nd nd 31,05% nd nd nd nd 23,5% 

35 a 49 anys 56,34% nd nd nd nd 36,17% nd nd nd nd 34,0% 

50 a 64 anys 50,73% nd nd nd nd 38,82% nd nd nd nd 33,1% 

65 a 74 anys 43,95% nd nd nd nd 33,87% nd nd nd nd 35,7% 

75 i més anys 41,57% nd nd nd nd 39,17% nd nd nd nd 

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població. Enquesta de cohesió urbana 2017 

Font:  Enquesta de Participació  Ciutadana i Associacionisme, Ajuntament de Barcelona 

NOTA: Les dades de 2016 no són directament comparable perquè la font és “Enquesta de Participació  Ciutadana i Associacionisme, 

Ajuntament de Barcelona. 

 

 

5.2 Persones més grans de 80 anys que viuen soles. Evolució negativa. 
 

El nombre de persones de més de 80 anys que viuen soles està entorn el 20% del total de 

persones que viuen soles. Aixó vol dir que una de cada 5 persones que viuen soles tenen més de 

80 anys. L’evolució d’aquest grup d’edat que viuen sols va en augment des de 2009, quan 

suposava el 18,80%. 

Nou Barris és el districte  que té un nombre de persones grans que viuen soles més alt, per contra 

Ciutat Vella amb un 13% és el que en té menys.  

Persones més grans de 80 anys que viuen soles en comparació amb el total de persones que 

viuen soles. 

  2009 2011 2013 2015 2017 2018 

BARCELONA   18,80% 19,40% 20,38% 21,17% 21,33% 21,10% 

 

            

1. Ciutat Vella   15,97% 15,28% 15,07% 14,46% 13,73% 12,95% 

2. Eixample   20,04% 20,29% 20,83% 21,14% 21,12% 20,77% 

3. Sants-Montjuïc   17,98% 18,72% 19,62% 20,36% 20,46% 19,97% 

4. Les Corts   18,42% 19,21% 20,96% 22,64% 22,70% 22,75% 

5. Sarrià-Sant Gervasi   19,80% 20,24% 21,33% 21,71% 22,28% 22,25% 

6. Gràcia   18,07% 18,10% 18,56% 18,93% 18,81% 18,51% 

7. Horta-Guinardó   18,50% 19,68% 21,18% 22,39% 22,98% 23,54% 

8. Nou Barris   20,53% 22,47% 24,47% 25,83% 26,76% 26,41% 

9. Sant Andreu   19,12% 19,83% 21,28% 22,91% 22,99% 22,87% 

10. Sant Martí   18,24% 19,02% 19,92% 21,11% 21,23% 21,11% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades des de l’Ajuntament de Barcelona  
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La població de més de 80 anys que viuen sols, actualment és de 2,68% a Barcelona ciutat. Per 

districtes, Nou Barris i Eixample serien els que mantenen un percentatge més alt respecte la 

mitjana de Barcelona, per contra Ciutat Vella és el districte amb menys persones 80 anys i més 

que viuen soles a Barcelona.  

Per sexes, les dones quadrupliquen als homes, a l’Eixamle és on el percentatge de dones de més 

de 80 anys que viuen soles és més alta.  

 

Persones que de 80 anys i més que viuen soles, en comparació del total de població de Barcelona 

  homes dones total 

BARCELONA   8144 1,06% 35271 4,13% 43415 2,68% 

1. Ciutat Vella   423 0,80% 1636 3,40% 2059 2,04% 

2. Eixample   1392 1,13% 6521 4,61% 7913 2,99% 

3. Sants-Montjuïc   896 1,04% 3736 3,94% 4632 2,55% 

4. Les Corts   427 1,13% 1782 4,07% 2209 2,70% 

5. Sarrià-Sant Gervasi   646 0,95% 3143 3,89% 3789 2,54% 

6. Gràcia   595 1,07% 2824 4,30% 3419 2,83% 

7. Horta-Guinardó   952 1,20% 3913 4,35% 4865 2,87% 

8. Nou Barris   1003 1,28% 4041 4,53% 5044 3,00% 

9. Sant Andreu   716 1,02% 3061 3,93% 3777 2,55% 

10. Sant Martí   1094 0,96% 4614 3,76% 5708 2,42% 

Font: Dades de l’Ajuntament de Barcelona 2018 

 

5.3 Percentatge de persones de 16 anys i més que no tenen algú per parlar dels seus 
problemes personals i familiars tant com voldrien. Evolució negativa. 

 

Augmenta el nombre de menors que no tenen alguna persona per poder parlar dels seus 

problemes personals des de 2006 en un 35%, de 6,5% el 2006 a un 8,8% el 2016. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6,5% nd nd nd nd 7,8% nd nd nd nd 8,8% nd nd nd 

Font: Enquesta de Salut Pública (escala de suport social DUKE) 

 

5.4 Percentatge de persones de 65 anys i més que no tenen algú per parlar dels seus 
problemes personals i familiars tant com voldrien. Evolució negativa. 

Augmenta el percentatge de persones de més de 65 anys que no tenen algú per parlar el 2016 

respecte al 2006. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,0% nd nd nd nd 14,7% nd nd nd nd 10,6% nd nd nd 

Font: Enquesta de Salut Pública (escala de suport social DUKE) 
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6 Eliminar l’estigmatització i segregació social. 
 

6.1 Percentatge de persones que han patit un conflicte cívic o de convivència al seu 
barri en el darrer any. Evolució negativa. 

 

Les dades indiquen un augment progressiu de percentatge de persones que han patit un conflicte 

cívic o de convivència al barri, d’un nivell per sota del 10% el 2011 (9,2%) al 16,50% el 2018, amb 

augments i reduccions durant el període restant (2011-2017).  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

nd nd nd nd nd 9,20% 14,90% 13,60% 18,20% 15,20% 15,40 14,70% 16,50% nd 

Font: Enquesta de victimització 2012-2018 

Nota: A partir d’aquest any 2016, l’Enquesta de Victimització de Barcelona inaugura una seqüència bianual de 4000 versus 1000 

entrevistes 

 

6.2 Percentatge de persones que pensen que els immigrants treuen recursos dels 
serveis públics. Evolució negativa. 

Les dades de l’enquesta de valors socials mostren un augment significatiu del 2014 al 2018 del 

35% de les persones que pensen que els immigrants treuen recursos, per sobre de la dada de 

2010. Per tant el 2014, 1 de cada 5 barcelonins pensaven que els immigrants treuen recursos i 4 

anys més tard ho són quasi 1 de cada 3. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

22,90% nd nd nd 30,10% nd nd nd 22,50% nd nd nd 30,50% 

Font: Enquesta de valors socials,2006- 2018 

 

6.3 Percentatge de persones que pensen que és millor per a un país que hi convisqui 
gent de costums i tradicions diferents. Evolució positiva. 

L’evolució de persones que pensen que és millor per un país que hi convisqui gent de costums i 

tradicions diferents, ha mantingut una tendència positiva des de 2006, quan només el 62% estava 

a favor fins al 2014, quan va arribar al 83%. El 2018 hi ha una lleu reducció del 6% respecte al 

2014, es redueix  al 78%.   

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

62,00% nd nd nd 69,50% nd nd nd 83,10% nd nd nd 78,00% 

Font: Enquesta de valors socials, 2006-2018 
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7. Disminuir les desigualtats territorials.  

 

1. Índex sintètic de vulnerabilitat social. Evolució positiva. 

 

L'índex sintètic de desenvolupament/vulnerabilitat social (ISDVS) pretén ser una eina de suport per 

a l'avaluació i el seguiment de les desigualtats socials als diferents barris de la ciutat de Barcelona 

per als anys 2010-2017. És un índex que resumeix l'estat de cada àrea geogràfica analitzada 

combinant tres dimensions bàsiques de desenvolupament/vulnerabilitat: salut, educació i 

economia. El càlcul de l'ISDVS es fa sobre la base de quatre indicadors corresponents a les tres 

dimensions esmentades: salut (esperança de vida en néixer), educació (percentatge de població 

amb estudis primaris o menys i percentatge de població amb estudis superiors) i economia (renda 

familiar disponible per capita). 

Hi ha una tendència positiva en l'evolució de l'índex sintètic de vulnerabilitat social a Barcelona. 

L'índex de Barcelona ha augmentat en els últims 7 anys en un 9%, mentre els valors mínim de 

Barcelona han augmentat el doble el 18%. Els valors màxims són els que menys pugen. Per tant 

l'índex mostra una gran millora en els barris amb pitjors resultats l'any 2010, mentre que els barris 

que ja tenien una molt bona puntuació es mantenen o augmenten lleument. 

Amb relació a l'evolució dels barris, les distancies entre valors mínim i màxim es van apropant. 

(distància de 175 punts 2010 a 137 el 2017) 

No han canviat gaire en el període d'aquests 7 anys les posicions dels barris amb un índex sintètic 

més alt i més baix. Els 9 barris de Nou Barris continuen ubicant-se en les darreres posicions, just 

darrere la Marina Port Vell que s'ha mantingut com el barri amb un índex més baix (2010 ; 508, 

2017; 600), però tots els barris han augmentat els seus índexs. A l'altre costat són els barris de 

Sarrià Sant Gervasi qui ocupen les primeres posiciones a escala d'índex sintètic de vulnerabilitat 

social.
4
 

 

Índex sintètic de vulnerabilitat 

social 
(1)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolució 

2010-2017 

Evolució 

2016-2017 

Barcelona (valor mig) 731,9 743,9 742,8 757,3 766,3 772,1 784,9 793,8 8,5% 1,1% 

Barcelona (valor màxim) 932,1 944,8 943,9 952,3 957,9 959,1 961,7 962,3 3,2% 0,1% 

Barcelona (valor mínim) 508,4 515,1 520,9 563,8 570,6 565,9 601,0 600,2 18,1% -0,1% 

Barcelona 757,2 781,1 779,6 791,2 800,1 805,9 817,0 825,6 9,0% 1,1% 

Font: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea de Drets Socials.  

(1) S'han actualitzat les dades de l'esperança de vida amb dades quinquennals. 

 

 

2. Renda familiar disponible per capita. Evolució positiva però desequilibrada per 
territoris. 

L'augment en aquests últims any ha estat generalitzat a Barcelona i a tots els districtes menys a 

Nou Barris, on quasi 10 anys més tard no s'ha arribat a la RDF per càpita de 2008, Horta Guinardó 

i Sant Andreu només han augmentat un 2% d'augment en 9 anys. 

L'augment més gran de la RDF per càpita, es dóna a Ciutat Vella, que ha crescut en un 34% des 

del 2008, i ha passat d'estar posicionada en penúltim lloc el 2008 a ubicar-se al 6 lloc dels 10 

districtes.Les diferències entre les RDF per càpita entre districtes augmenten, així com també ho 

fan de manera més pronunciada entre els barris. La diferència entre el districte amb una RDF per 

                                                           
4
Es poden consultar les dades per barris  de l’Índex sintètic de vulnerabilitat social  a l’Annex 1 
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càpita més alta i la més baixa, es de 20.820€ al 2008, i de 27.983€ el 2017, per tant encara que hi 

hagi un augment generalitzat de la RDF per càpita, augmenten les diferències entre les rentes 

altes i baixes. Més acusat és en el cas dels barris en que la diferència entre el barri més ric i el 

més pobre en el 2008 era de 29.748€ però el 2017  arribava als 41.996€.  

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2008-

2017 

2013-

2017 

Barcelona                      19.367 €                       18.968 €                       19.602 €                       20.483 €  
                     18.912 

€  

                     18.761 

€  
                     19.335 €  

                     19.775 

€  

                     20.757 

€  

                     21.896 

€  
13% 17% 

1. Ciutat Vella                      13.776 €                       14.071 €                       14.748 €                       15.690 €  
                     14.481 

€  

                     14.477 

€  
                     15.761 €  

                     16.908 

€  

                     18.038 

€  

                     18.458 

€  
34% 27% 

2. L'Eixample                      22.251 €                       21.711 €                       22.424 €                       22.654 €  
                     20.914 

€  

                     21.834 

€  
                     22.406 €  

                     22.899 

€  

                     24.763 

€  

                     26.801 

€  
20% 23% 

3. Sants-Montjuïc                      15.625 €                       14.872 €                       14.917 €                       15.629 €  
                     14.430 

€  

                     14.118 

€  
                     14.651 €  

                     15.444 

€  

                     16.419 

€  

                     18.524 

€  
19% 31% 

4. Les Corts                      27.108 €                       26.247 €                       27.577 €                       28.615 €  
                     26.412 

€  

                     26.313 

€  
                     27.018 €  

                     27.349 

€  

                     28.230 

€  

                     30.063 

€  
11% 14% 

5. Sarrià-Sant Gervasi                      34.396 €                       34.634 €                       36.498 €                       36.255 €  
                     33.469 

€  

                     35.020 

€  
                     35.625 €  

                     37.177 

€  

                     37.861 

€  

                     40.026 

€  
16% 14% 

6. Gràcia                      19.980 €                       19.333 €                       20.083 €                       21.282 €  
                     19.647 

€  

                     19.745 

€  
                     20.983 €  

                     20.922 

€  

                     21.878 

€  

                     23.056 

€  
15% 17% 

7. Horta-Guinardó                      16.782 €                       15.720 €                       15.826 €                       16.386 €  
                     15.128 

€  

                     14.606 

€  
                     15.022 €  

                     15.741 

€  

                     16.440 

€  

                     17.079 

€  
2% 17% 

8. Nou Barris                      13.576 €                       12.468 €                       12.385 €                       11.696 €  
                     10.799 

€  

                     10.540 

€  
                     10.378 €  

                     10.639 

€  

                     11.416 

€  

                     12.043 

€  
-11% 14% 

9. Sant Andreu                      15.972 €                       14.886 €                       14.609 €                       14.932 €  
                     13.790 

€  

                     13.965 

€  
                     14.112 €  

                     14.396 

€  

                     15.464 

€  

                     16.334 

€  
2% 17% 

10. Sant Martí                      16.943 €                       15.869 €                       15.968 €                       16.304 €  
                     15.057 

€  

                     15.115 

€  
                     16.554 €  

                     17.105 

€  

                     18.079 

€  

                     19.290 

€  
14% 28% 

Diferència RFD max i min districtes                      20.820 €                       22.166 €                       24.113 €                       24.559 €  
                     22.670 

€  

                     24.480 

€  
                     25.247 €  

                     26.538 

€  

                     26.445 

€  

                     27.983 

€  
34% 26% 

Diferència RFD max i min barris  
                     29.748 €                       32.033 €                       33.756 €                       38.856 €  

                     35.611 

€  

                     35.814 

€                       37.606 €  

                     38.768 

€  

                     38.961 

€  

                     41.996 

€  
41% 31% 

Font: Estadística Municipal i Revistes Barcelona Economia num: 71,74,77,80. Dades de districte i barri dels anys 2011-2017 calculades pel 

Departament de Recerca i Coneixement a partir de les dades publicades per Barcelona Economia 

(http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/renda-familiar/renda-familiar/distribucio-territorial-de-la-renda-familiar-disponible-capita)  

  

3. Índex de renda familiar disponible a Barcelona. Evolució positiva amb desequilibris per 
territoris. 

L’índex de renda familiar
5
 es realitza s a partir de la combinació de cinc variables ponderades amb 

diferents pesos en relació amb una mitjana de la ciutat centrada en 100. L’índex obtingut 

determina el nivell de renda, i l’evolució anual d’aquestes variables marca, barri a barri, la variació 

de l’índex. Les variables recullen la capacitat d’ingressos i despesa de la població, i són: (1) la 

qualificació acadèmica de la població, mesurada amb la taxa de titulats superiors; (2) la situació 

laboral, com a ràtio entre aturats i població en edat de treballar; (3) el parc de turismes en relació 

amb la població, (4) la potència dels nous turismes adquirits pels residents, i (5) els preus del 

mercat residencial de segona mà. 

L’Índex actua com a indicador de la renda relativa dels residents als diferents barris i ofereix una 

fotografia de les desigualtats socials referides a un valor mitjà de la ciutat.
6
 

                                                           
5
Distribució territorial de la Renda Familiar a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007, a 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/índex.htm,  
http://barcelonaeconomia.bcn.cat 
6
Es poden consultar les dades per barris de l’í ndex de renda familiar disponible a Barcelona a l’annex 1 
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Les dades de la distribució de la renda de Barcelona de 2017 tenen moltes similituds amb les 

d’anys precedents en els seus trets principals: la preeminència de les rendes mitjanes i la gran 

estabilitat de la posició relativa en termes de renda dels 73 barris que formen la ciutat. 

L’agrupació dels residents a Barcelona segons grans estrats de renda, ofereix amb les dades de 

2017 un nou avanç del pes relatiu de les rendes mitjanes, que creix fins a cobrir, per primer cop 

des de 2009, més de la meitat de la població. En concret, un 52,9% de la població resideix en un 

barri de renda mitjana, 5,1 punts més que un any enrere. Aquestes dades reforcen un dels 

principals trets apuntats el 2016, quan es va començar a fer palès que s’havia frenat el significatiu 

desplaçament de la població cap a estrats de renda inferiors que es va donar durant la crisi, de 

forma molt accentuada entre 2009 i 2011 i més pausada entre 2011 i 2013: de renda alta cap a 

mitjana alta, de mitjana alta cap a mitjana baixa, de mitjana baixa cap a baixa, i de baixa cap a 

molt baixa. 

En aquests últims anys s’han consolidat les posiciones entre districtes. Així en el grup superior –

el de la banda de renda més alta- se situen Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. L’Eixample i Gràcia 

formen el segon grup, amb índexs que també superen la mitjana de la ciutat però estan molt més a 

prop d’aquesta –un 22,4 i un 5,3% respectivament. En tercer lloc, un nombrós grup de cinc 

districtes que, ordenats des del valor més alt al més baix, conté Sant Martí, Sants-Montjuïc, Ciutat 

Vella, Horta-Guinardó i Sant Andreu. Formen un grup relativament homogeni amb un índex de 

renda que oscil·la des del 88% al 75% de la mitjana de la ciutat. La llista la tanca –com en els 

darrers setze anys- Nou Barris, que manté exactament el mateix índex que l’any precedent, 

frenant-se per tant la lleu millora que es va registrar en 2016, quan es van superar els valors 

(mínims de la sèrie) assolits durant el bienni precedent.   

Amb relació als barris, menys d'una tercera part registren un ascens o retrocés de més de quatre 

punts, alhora que els barris amb renda molt baixa s'ha tornat a reduir: des del màxim de dinou 

barris del trienni 2013-2015 va passar a divuit el 2016 i a setze el 2017. Una tendència positiva 

que no ha de fer perdre de vista que són el doble dels que hi havia en 2007, any que pràcticament 

marca el zenit de l'anterior cicle expansiu de l'economia. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Barcelona 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1. Ciutat Vella 72,6 73,5 71,1 74,2 75,2 76,4 76,6 77,2 79,7 85,5 86,9 84,3 

2. L'Eixample 114 115,8 114,9 114,5 114,4 111,8 110,6 116,4 115,9 115,8 119,3 122,4 

3. Sants-Montjuïc 81,5 82,5 80,7 78,4 76,1 76,3 76,3 75,3 75,8 78,1 79,1 84,6 

4. Les Corts 136,4 138,6 140 138,4 140,7 139 139,7 140,3 139,7 138,3 136 137,3 

5. Sarrià-Sant Gervasi 175,6 178,7 177,6 182,6 186,2 176,1 177 186,7 184,3 188 182,4 182,8 

6. Gràcia 103,9 104,6 103,2 101,9 102,5 104,9 103,9 105,2 108,5 105,8 105,4 105,3 

7. Horta-Guinardó 85,1 86,5 86,7 82,9 80,7 79,1 80 77,9 77,7 79,6 79,2 78 

8. Nou Barris 69,4 70,8 70,1 65,7 63,2 59,4 57,1 56,2 53,7 53,8 55 55 

9. Sant Andreu 83,4 84,3 82,5 78,5 74,5 73 72,9 74,4 73 72,8 74,5 74,6 

10. Sant Martí 86,3 87,7 87,5 83,7 81,5 80,7 79,6 80,6 85,6 86,5 87,1 88,1 

Font: Estadística Municipal i Revistes Barcelona Economia num: 71,74,77,80 (http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/renda-familiar/renda-

familiar/distribucio-territorial-de-la-renda-familiar-disponible-capita) 

 

4. Esperança de vida en néixer. Evolució positives amb més diferències entre districtes. 

L'evolució de l'esperança de vida és positiva, s'han guanyat quasi 2 anys més d'esperança de vida 

des del 2006-2010 al 2013-2017 a la ciutat de Barcelona. 

Les diferències entre districtes, han augmentat lleugerament, així entre el districte amb més 

esperança de vida en néixer les Corts amb 86,4 anys i el districte amb l'esperança de vida més 

baixa Ciutat Vella amb 81,5 anys, hi ha una diferència d'aproximadament 5 anys (2013-2017), 

quan en el període 2006-2010 la distància era de menys de 4 anys. 
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La ciutat de Barcelona mostra una tendència superior respecte a Catalunya, Espanya i Europa, i 

assoleix valors més elevats durant tots els períodes estudiats. Per exemple, Catalunya assolí una 

esperança de vida de 83,5 anys (respecte a 84,3 anys a Barcelona). 

Per barris
7
, Baró de Viver i Trinitat Nova estan a la cua, amb una esperança de vida de 79,2 i 80,1 

anys (2013-2017), mentre la Maternitat i Sant Ramon i la Vila Olímpica amb 87,3 i 87,2 anys, són 

els barris amb la esperança més gran de vida, la diferència entre el barri amb menor i el barri amb 

major esperança de vida és de quasi 10 anys. Si ho desglossem per sexes, els homes en general 

tenen una esperança de vida menor que les dones, per barris de nou Trinitat Nova i Vallbona són 

els que tindrien una esperança de vida més baixa a Barcelona (76,3 i 76,1 anys) mentre a l'altre 

costat estant els homes de les Tres Torres i la Maternitat i Sant Ramon, que tenen una esperança 

de vida de 84,3 i 84,0 anys (2013-2017). En el cas de les dones, l'esperança de vida menor es 

concentra en el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, a més de Vallbona (82,1 i 77,3 anys), 

però sorprenentment l'esperança de vida major es localitza al barri del Turó de la Peira i a la 

Maternitat (90,4 anys i 90,2 anys). 

 

L'indicador de l'esperança de vida presenta una elevada concentració territorial, i mostra els valors 

més elevats a la franja oest de la ciutat, districtes de les Corts i Sarrià - Sant Gervasi, i els més 

baixos a la franja nord, fonamentalment el districte de Nou Barris. 

 

2006-

2010 

2007-

2011 

2008-

2012 

2009-

2013 

2010-

2014 

2011-

2015 

2012-

2016 

2013-

2017 

Barcelona 82,5 82,8 83,1 83,4 83,8 84,0 84,1 84,3 

Distància Max-Min districte 3,8 4,2 4,2 4,6 4,8 4,8 4,6 4,9 

1. Ciutat Vella 80,3 80,4 80,6 81,0 81,0 81,4 81,5 81,5 

2. L'Eixample 83,1 83,4 83,6 83,9 84,2 84,5 84,6 84,8 

3. Sants-Montjuïc 82,4 82,6 82,8 83,1 83,6 83,7 84,0 84,3 

4. Les Corts 84 84,6 84,8 85,6 85,8 86,2 86,1 86,4 

5. Sarrià-Sant Gervasi 84,1 84,4 84,4 84,7 84,9 85,0 85,1 85,4 

6. Gràcia 82,7 83,1 83,4 83,6 83,8 83,9 83,9 84,2 

7. Horta-Guinardó 82,6 82,8 83,1 83,3 83,7 84,0 84,1 84,2 

8. Nou Barris 82,2 82,4 82,7 83,0 83,5 83,8 84,2 84,5 

9. Sant Andreu 83 83,3 83,7 84,1 84,8 84,9 85,1 85,1 

10. Sant Martí 82,7 83,0 83,3 83,8 84,3 84,5 84,7 84,9 

Font: Agència de  Salut Pública de Barcelona i Idescat 

 

 

5. Taxa d’instrucció insuficient. Evolució positiva. 
 

Com a descripció, l'any 2016 la taxa de població amb estudis primaris o menys a la ciutat de 

Barcelona era d'un 22,12%, el 2019 s'ha reduït fins 18,8% quasi la meitat de fa 10 anys (35,3% 

2009). En termes generals, Nou Barris (30,4%) i Ciutat Vella (24,1%) presenten els valors més 

elevats de la ciutat i els més baix s'ubica a Sarrià Sant Gervasi. Breument, el diferencial entre el 

districte amb la taxa més elevada —Nou Barris, 30,4%— i el districte amb la més reduïda —Sarrià 

- Sant Gervasi amb un 6,2%— l'any 2019 era de 24 punts percentuals. La tendència és de seguir 

reduint la taxa d'instrucció insuficient en tots els districtes, i que les distancies entre els barris 

d'aquesta taxa disminueixin. 

 

                                                           
7
Es poden consultar les dades per barris de l’esperança de vida a l’annex 1 
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L'any 2019 la taxa de població de dones amb estudis primaris o menys se situava en un 20,6 més 

de 4 punts de diferència respecte a la masculina (16,7%) en el conjunt de Barcelona; a excepció 

del districte de Ciutat Vella, on la taxa de les dones és inferior a la dels homes (un 23% respecte a 

un 25%). 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Diferència 

09-19 

Barcelona 35,3% 34,2% 29,9% 28,8% 25,5% 24,9% 24,7% 22,1% 20,8% 19,8% 18,8% -46,8% 

Homes 33,2% 32,2% 28,9% 26,8% 23,6% 22,5% 22,4% 19,7% 18,4% 17,5% 16,7% -49,7% 

Dones 37,2% 35,9% 32,7% 30,6% 31,5% 27,0% 26,8% 24,2% 22,8% 21,7% 20,6% -44,5% 

Diferència Max-min 

districtes 
31,1% 30,8% 26,1% 32,0% 25,6% 28,8% 27,8% 27,4% 26,3% 25,3% 24,2%   

1. Ciutat Vella   41,9% 40,6% 37,6% 37,1% 34,0% 32,9% 32,3% 29,3% 26,7% 25,4% 24,1% -42,4% 

2. Eixample   26,3% 25,4% 21,1% 20,1% 17,2% 17,1% 17,1% 14,9% 13,9% 13,1% 12,3% -53,3% 

3. Sants-Montjuïc   41,8% 40,3% 33,6% 34,8% 29,0% 30,2% 29,9% 27,2% 25,5% 24,3% 22,9% -45,2% 

4. Les Corts   26,0% 25,2% 21,3% 18,9% 16,5% 16,1% 16,1% 13,8% 12,9% 12,3% 11,7% -55,2% 

5. Sarrià-Sant 

Gervasi   
18,7% 18,1% 15,3% 11,8% 11,0% 9,5% 10,0% 7,4% 6,9% 6,5% 6,2% -67,1% 

6. Gràcia   26,8% 25,7% 22,3% 20,5% 18,3% 17,5% 17,4% 15,4% 14,4% 13,6% 12,8% -52,4% 

7. Horta-Guinardó   39,1% 38,2% 33,5% 32,9% 29,0% 28,5% 28,3% 25,6% 24,1% 22,9% 21,7% -44,6% 

8. Nou Barris   49,9% 48,9% 41,5% 43,8% 36,6% 38,3% 37,8% 34,8% 33,2% 31,8% 30,4% -39,1% 

9. Sant Andreu   39,7% 38,5% 32,1% 32,9% 27,6% 28,6% 28,4% 25,7% 24,4% 23,2% 22,2% -44,2% 

10. Sant Martí   39,2% 37,9% 32,7% 32,1% 28,1% 27,9% 27,9% 25,0% 23,6% 22,5% 21,5% -45,2% 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny (2009-2015) i a 1 de gener (2016-2019). Departament d'Estadística i Difusió de 

dades. Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

6. Taxa de mortalitat prematura. Evolució positiva 

Si ens centrem en la taxa estandarditzada d’anys potencials de vida perduts, és a dir, la mortalitat 

prematura, ha experimentat una tendència a la baixa en els darrers anys. L’any 2017 la taxa té un 

valor de 2.385 a Barcelona, xifra que és un 25% més baixa que la de l’any 2006, on assolia un 

valor de 3.183. Les taxes de mortalitat prematura són més elevades en els homes que en les 

dones en tots els anys.  

Aquesta taxa també presenta desigualtats territorials, en aquest cas, els districtes de Les Corts i 

Gràcia són els districtes amb un descens més gran des del període 2007-2011 al 2013-2017. Per 

contra les distàncies entre districtes han augmentat des del 2013. Pel que fa als barris, 64 dels 73 

barris han experimentat un descens en la taxa de mortalitat prematura entre els anys 2007-2011 i 

2013-2017, dos menys que al període anterior 2012-2016. (Annex 1) 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Barcelona 3183,6 3133 2935,6 2932,4 2899,0 2653,7 2738,6 2425,1 2468,4 2388,5 2247,3 2385,7 

Homes - - 3965,0 3892,4 3903,6 3552,1 3617,1 3617,1 3338,9 3155,8 3003,9 3250,1 

Dones - - 1907,7 1977,8 1869,0 1759,9 1943,5 1943,5 1684,1 1694,7 1529,7 1602,0 

1. Ciutat Vella 4268,2 4236,9 4125,8 3649,7 4415,8 3904,6 4004,2 3233,8 3041 3323,6 3215,7 3602,6 

2. L'Eixample 2786 2573 2370,4 2678,9 2317,8 2564,3 2223,2 2000,6 2441,1 1956,2 1954,5 1955,6 

3. Sants-Montjuïc 3250,7 3192,5 3321,2 3106,9 2706,7 2527,4 3013,1 2496,2 2196,9 2258,6 2073,6 2169,9 

4. Les Corts 2613,2 2543,4 2611 2312,4 2342 1556,4 2263,8 1548 1673,8 2021 2187,4 1685,2 

5. Sarrià-Sant Gervasi 2106,3 2405,3 2485,1 2335,7 2451,3 2020,6 2343,5 1743 2191,9 2118,3 1757,3 1841,1 

6. Gràcia 3017,1 3280,7 2715,5 2894,8 2386 2313,8 2555,4 2210,7 2498,3 2612,9 2421,1 1893,5 

7. Horta-Guinardó 2993,5 2994 2903,8 2790,3 3176,6 2838,3 2584,6 2688,4 2359,3 2230,7 2297,9 2543,9 

8. Nou Barris 3692,7 3838,2 3053,9 3234,7 3727,1 3087,9 3132,5 3089,3 2433,2 2576 2300 2765,8 

9. Sant Andreu 2894,2 2745,8 2835,7 3070,9 2594,8 2611,4 2106,7 2374,9 2410,1 2342,1 1938,3 2218,9 

10. Sant Martí 2969,9 3098,3 2804,1 2905,1 2770,5 2425 2926 2361,9 2161 2312,1 2134,6 2059,6 

Font: ASPB 

 

 

 

 

7. Taxa de tuberculosi. Evolució positiva. 

 

La incidència de la tuberculosi a la ciutat presenta una tendència a la baixa a llarg termini. En el 

període 2006-2018 la taxa de tuberculosi va disminuir un 41%. Això com també és la tendència de 

Catalunya, amb una disminució del 26% en el període 2011-2017. 

Segons dades del Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, durant 2018 

s'han detectat 257 casos de tuberculosi en residents a la ciutat de Barcelona (2017; 267). La 

incidència és de 15,7  casos per cent mil habitants, i  representa un 4,8% inferior al’any anterior 

(2017: 16,5). Respecte de 2017, la malaltia ha disminuït en homes (9,9%) i ha augmentat 

lleugerament en dones (2,4%). La malaltia és més freqüent en els homes (149 casos, 58%) que en 

les dones 

La malaltia ha augmentat més en homes (3,4%) que en dónes (0,8%). El declivi mitjà anual des de 

l'any 2000 en homes ha estat del 2%, i en dones, de l'1,7%. La malaltia ha estat més freqüent al 

districte de Ciutat Vella, amb una taxa de tuberculosi de 48 casos per cada 100.000 habitants el 

2018, però molt lluny dels 92 de 2010. 

D'acord amb l'informe La Salut a Barcelona 2015, si s'agrupen els barris de la ciutat per la renda 

familiar disponible, s'observa que la malaltia és més freqüent en els barris de renda baixa, i la 

freqüència va disminuint a mesura que augmenta la renda, tant en homes com en dones. Els 

últims anys (dades 2017), els barris de Nou Barris ( la Trinitat Nova, Torre Baró, Verdum) i els de 

Ciutat Vella, el Raval i el Barri Gòtic ocupen les primeres posicions del rànquing de barris amb una 

taxa més alta de tuberculosi. (Annex 1) 

 

 

 



29 
 

Taxa de Tuberculosi  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Diferència 

06-17 

Diferència 

16-17 

Barcelona 27,7 31,1 25,4 24,0 26,5 24,9 21,2 20,4 18,6 17,4 16,2 16,5 -34% 2,1% 

segons gènere 

                            

Homes 37,5 40,0 34,1 28,8 36,4 31,7 28,2 24,6 24,5 24,0 20,6 21,4 -32% 3,9% 

Dones 18,3 23,1 17,6 19,6 17,6 18,8 14,8 16,6 13,3 11,4 12,2 13,0 -31% 6,6% 

1. Ciutat Vella 83,7 90,5 67,8 56,3 91,6 71,2 54,2 67,0 60,5 58,7 43,8 43,8 -38% -0,1% 

2. L'Eixample 20,2 24,7 17,7 22,0 19,5 16,6 14,1 10,0 9,6 8,8 9,6 10,8 -35% 12,4% 

3. Sants-Montjuïc 38,9 29,6 25,7 26,6 28,3 28,1 27,8 28,4 22,9 18,4 19,7 18,7 -33% -5,0% 

4. Les Corts 11,8 11,0 20,2 9,9 26,2 8,5 11,4 12,6 9,7 6,7 4,4 16,0 88% 267,0% 

5. Sarrià-Sant Gervasi 8,1 12,7 13,7 15,9 13,9 9,8 8,4 9,9 10,3 7,4 14,3 5,9 -40% -58,8% 

6. Gràcia 21,2 13,4 20,1 18,9 21,1 22,4 20,3 11,9 15,2 16,1 9,1 18,4 -18% 102,9% 

7. Horta-Guinardó 17,2 18,0 17,5 16,1 12,8 23,3 19,7 14,1 16,2 14,2 15,9 12,3 -47% -22,7% 

8. Nou Barris 27,0 28,4 28,4 23,7 23,5 29,9 20,6 16,8 19,8 15,0 21,9 20,3 -32% -7,1% 

9. Sant Andreu 15,7 26,1 25,2 23,0 25,1 24,7 14,2 17,2 14,4 15,4 17,8 18,9 -23% 6,2% 

10. Sant Martí 27,3 38,9 29,2 18,8 21,2 21,4 22,5 21,6 17,2 19,6 10,5 8,9 -58% -15,3% 

Font: Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi. Servei d’Epidemiologia. Agència de Salut Pública de Barcelona. 

 

 

8. Taxa de fecunditat adolescent. Evolució descendent.  

La prevenció dels embarassos no previstos permet a les adolescents que acabin l'educació i 

adquireixin els coneixements fonamentals per al creixement personal. Tenir un fill o filla en 

l'adolescència comporta tenir més limitades les oportunitats laborals i econòmiques en el futur, i 

serioses dificultats materials i socials (ASPB, 2015). 

La taxa de fecunditat en adolescents es defineix com el nombre de nascuts vius dividit per la 

població de dones d'entre 15 i 19 anys (per 1.000). En altres paraules, pel que fa al nombre de 

naixements per cada 1.000 dones d'entre 15 i 19 anys, des de l'any 2006-2010 i fins al 2014-2018 

s'observa una disminució de la taxa de fecunditat, de 8,7 el 2006-2010 al 5,5 el 2014-2018, taxa 

més baixa de tot el període estudiat. 

Si ho comparem amb l'àmbit català, podem veure que a Catalunya, des de l'any 2008 també ha 

disminuït la taxa de fecunditat, a excepció del període 2010-2014, quan Catalunya assoleix un 

valor de 7,5 respecte al 8,6 a Barcelona, la taxa de Barcelona ha estat més baixa. 

En l'àmbit de districte, la tendència ha estat la reducció de la taxa en tots els districtes, passant per 

exemple al districte amb una taxa de fecunditat adolescent més elevada al període 2006-2010 com 

Ciutat Vella del 17 a l'11 durant el període 2014-2018. Els districtes però que han reduït més les 

seves taxes de fecunditat adolescents han estat Sarri Sant Gervasi, gràcia i Sant Martí. Les taxes 

més baixes s'ubiquen a Sarrià - Sant Gervasi i les Corts, per sota de l'1,5. En altres paraules, 5 

dels 10 barris amb la taxa de fecunditat adolescent més baixa es concentren en el  districte de 

Sarrià - Sant Gervasi (2014-2018). D'altra banda, 6 dels 10 barris amb la taxa més elevada estan 

ubicats els districtes de Nou Barris. En definitiva, hi ha una diferència de 31 naixements per 1.000 

dones entre el barri amb la taxa més reduïda, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (0,0), i el barri 

amb la més elevada, la Trinitat Nova (31).
8
 

                                                           
8
Es poden consultar les dades per barris de la taxa de fecunditat adolescent a l’annex 1 
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Taxa de fecunditat 

adolescent 

2006-

2010 

2007-

2011 

2008-

2012 

2009-

2013 

2010-

2014 

2011-

2015 

2012-

2016 

2013-

2017 

2014-

2018 

Difèrencia 

2006-2018 

Diferència 

2017/2018 

Catalunya nd nd 9,00 8,10 7,50 6,90 6,50 nd 

   

Barcelona 8,7 8,4 7,9 7,3 8,6 6,7 6,4 6,0 5,5 -37% -8% 

1. Ciutat Vella 17 16,3 13,5 12,4 14,1 10,4 10,9 11,4 11 -35% -4% 

2. L'Eixample 4,1 3,8 3,9 3,3 3,4 2,9 3,2 2,7 2,6 -37% -4% 

3. Sants-Montjuïc 10,5 10,5 10 9,7 10,7 7,5 7,1 6,6 6,3 -40% -5% 

4. Les Corts 1,9 2 2,3 2,6 2,9 2,4 2 1,7 1,6 -16% -6% 

5. Sarrià-Sant Gervasi 2,5 1,8 1,6 1,5 1,5 1,1 1,4 1,3 1,3 -48% 0% 

6. Gràcia 4,9 4,5 4,5 4 5,3 4,7 4,1 3,2 2,6 -47% -19% 

7. Horta-Guinardó 7,6 8,1 7,6 7 8,2 6,9 6,4 6,1 4,9 -36% -20% 

8. Nou Barris 16,1 16,8 16,3 15,1 18,4 14,5 13,4 12,9 11,7 -27% -9% 

9. Sant Andreu 7,9 7,5 6,8 6,5 8,6 6,8 6,8 6,5 6,3 -20% -3% 

10. Sant Martí 8,9 8 8,3 7,3 8,9 6,6 6,3 5,5 4,7 -47% -15% 

Diferència districtes 15,1 15 14,7 13,6 16,9 13,4 12 11,6 10,4   

Diferència barris 38,2 45,8 37,4 41,7 65 35,8 33,6 31,2 31   

Font: ASPB 

Font1: Idescat. Estadística de naixements; Padrons municipals d'habitants i cens de població.  

Nota: A partir del 2012, a més dels naixements inscrits a Catalunya de mares residents, inclou els naixements de mares residents a 

Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes. 

 

 

 

9.  Prevalença de mala salut percebuda. Evolució positiva 

 

A la ciutat de Barcelona, l'any 2016 el 16,9% dels homes i el 20,6% de les dones declaren tenir 

una salut percebuda dolenta o molt dolenta,  observem doncs,  que l’evolució de la mala salut 

percebuda (una salut regular o dolenta) té una tendència a disminuir en ambdós sexes. Les dones 

tenen pitjor estat de salut que els homes en tot el període. 

A mesura que s’incrementa l’edat la percepció de mala salut augmenta arribant fins a 42% en les 

persones de 35 anys i més. També s’incrementa en gradient a mesura que disminueix el nivell 

educatiu, les persones sense estudis són les que declaren tenir una salut percebuda dolenta o 

molt dolenta en un 56,5%. (recordem que la població sense estudis es concentra en franges d’edat 

més elevada). 

Aquestes desigualtats també es dones segons classes socials. La mala salut percebuda és del 

11,4% en les persones situades en les classessocials altes mentre que en les classes baixes el 

percentatge arriba al 28%, una diferència de més del doble entre classes.  

Finalment, cal fer esment que la població de Catalunya i dels països desenvolupats té millors 

indicadors que la població de la resta de l’Estat espanyol i de països en vies de desenvolupament. 
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2006 2011 2016 

Diferències  

06-16 

Diferències 

11-16 

Catalunya 21,4 19,9 16,6 -22% -17% 

Barcelona 22,6 18,8 18,8 -17% 0% 

segons gènere           

Homes 16,9 15,5 16,9 0% 9% 

Dones 27,7 21,8 20,6 -25% -6% 

segons franja d'edat           

0-14 anys 2,7 0,9 3,0 12% 222% 

15-44 anys 11,5 8,5 8,2 -29% -3% 

45-64 anys 27,4 23,4 23,2 -15% -1% 

65 anys i més 52,9 44,5 42,1 -20% -5% 

segons nivell de formació           

Sense Estudis 60,0 53,1 56,5 -6% 6% 

Primaris 33,2 27,5 28,9 -13% 5% 

Secundaris 15,0 17,1 15,0 0% -12% 

Universitaris 9,9 11,3 10,1 2% -10% 

segons nacionalitat           

Catalana 18,4 16,4 16,0 -13% -3% 

Resta espanyola 39,8 33,3 34,0 -14% 2% 

Països desenvolupats 16,3 16,2 15,7 -3% -3% 

Països en desenvolputament 20,1 14,9 19,6 -2% 32% 

segons classe ocupacional           

Baix 31,3 23,0 28,1 -10% 22% 

Mitjà 19,1 18,1 18,9 -1% 4% 

Alt 10,3 11,6 11,4 11% -2% 

Font: ASPB. Enquesta de salut de Barcelona 2011/2016  

Font: Departament de salut. Enquesta de salut de Catalunya, 2006 a 2016 

 

 

10. Prevalença de patiment psicològic. Evolució negativa 

 

En aquests últims 10 anys la prevalença de patiment psicològic ha augmentat a Barcelona, del 

15,3 el 2006 al 18,1 l’any 2016, mentre hi havia una reducció sostinguda (13,7 (2006), 12,8 (2011), 

7,7(2016)) a Catalunya. 

A la ciutat de Barcelona, l'any 2016 el 16,7% dels homes i el 19,6% de les dones declaren la seva 

prevalença de patiment psicològic. Hi ha una tendència significativa d’augment de patiment 

psicològic entre els homes.  

A mesura que s’incrementa l’edat, la prevalença de patiment psicològic augmenta arribant fins al 

20% el 2016. També s’incrementa en gradient a mesura que disminueix el nivell educatiu. Els 

universitaris manifesten una prevalença de patiment psicològic 10,7%, mentre que les persones 

sense estudis tenen nivells superiors al 34 (recordem que la població sense estudis es concentra 

en franges d’edat més elevada).  
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Aquestes desigualtats també es donen segons classe ocupacional. La prevalença de patiment 

psicològic és del  10,7% en les persones de la classe ocupacional mes avantatjada i del 22,8% en 

les classes menys avantatjades.  

Finalment, cal fer esment que la població de Catalunya i dels països desenvolupats té millors 

indicadors que la població de la resta de l’Estat espanyol i de països en vies de desenvolupament, 

aquests últims amb el pitjor percentatge de prevalença de patiment psicològic entorn el 30,4% 

 

  
2006 2011 2016 

Diferències  06-

16 

Diferències 11-

16 

Catalunya 13,7 12,8 7,7 -44% -40% 

Barcelona 15,3 14,1 18,1 18% 28% 

Homes 10,7 11,1 16,7 55% 50% 

Dones 19,8 16,8 19,6 -1% 16% 

segons franja d'edat       

  

0-14 anys - - -     

15-44 anys 14,2 11,5 16,8 19% 46% 

45-64 anys 15,9 17,0 18,0 13% 6% 

65 anys i més 17,4 16,1 20,5 18% 28% 

segons nivell de formació       

  

Sense Estudis 24,2 26,6 34,7 43% 30% 

Primaris 17,5 16,2 23,3 34% 44% 

Secundaris 14,7 12,4 19,0 30% 53% 

Universitaris 10,1 10,8 10,7 6% -1% 

segons nacionalitat       

  

Catalana 14,2 13,6 15,6 10% 15% 

Resta espanyola 17,4 16,0 22,1 27% 38% 

Països desenvolupats 9,5 9,0 19,4 105% 115% 

Països en desenvolputament 19,4 15,8 30,4 56% 92% 

segons classe ocupacional       

  

Baix 19,0 15,6 22,8 20% 46% 

Mitjà 14,3 14,7 15,5 8% 5% 

Alt 9,9 12,2 10,7 8% -12% 

Font: ASPB. Enquesta de salut de Barcelona 2011/2016  

Font: Departament de salut. Enquesta de salut de Catalunya, 2006 a 2016. 

 



 

 

 

 

INFORMES DE L’ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA INCLUSIVA ALS TEMES 

PLANTEJATS PEL DICTAMEN DEL CONSELL DE CIUTAT DEL 17/12/2019 

 

Informe 2: Projectes i accions que ha desplegat l’Acord Ciutadà en relació al 

dictamen del Consell de Ciutat 

 

 

En relació a les conclusions i recomanacions de les propostes fetes per l’Acord Ciutadà 

per una Barcelona Inclusiva per reduir les desigualtats de la ciutat de Barcelona en un 

futur pròxim les ACCIONS que ha desplegat l’Acord segons aquestes propostes són: 

 

1. Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i impulsar la tarifació 

social del conjunt de serveis de la ciutat per garantir-ne l’accés universal. 

Donar un caràcter més redistributiu als impostos i a les despeses 

municipals. 

 

Treball desplegat per l’Acord: 

 

9 projectes (2 projectes incorporats per entitats i organitzacions socials i 7 per 

departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració 

pública). 

 

En concret: 

 

 En relació a avançar cap a la renda garantida de ciutadania, assegurant 

transferències de rendes a la població més vulnerable s’han desenvolupat 4 

projectes (2 projectes incorporats per entitats i organitzacions socials i 2 per 

departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració 

pública). 

 

 En relació a l’impuls de la tarifació social del conjunt de serveis de la ciutat per 

garantir-ne l’accés universal s’han desenvolupat 2 projectes (2 per departaments 

i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració pública). 

 

 En relació a donar un caràcter més redistributiu als impostos i a les inversions 

(despeses) municipals s’han desenvolupat 3 projectes (3 projectes incorporats 

per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de 

l’Administració pública). 
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2. Garantir els drets socials, en especial, l’accés a l’habitatge. Coartar 

l’acció especulativa, obrint habitatge social i recuperant els pisos buits 

de la ciutat. Incrementar el parc públic de lloguer, impedir els usos 

anòmals dels habitatges i fomentar noves formes d’habitatge cooperatiu. 

Fer front a l’exclusió residencial i relacional dels col·lectius més 

vulnerables dotant-los d’acompanyament en els seus itineraris 

d’inclusió. 

 

Treball desplegat per l’Acord: 

 

87 projectes (58 projectes incorporats per entitats i organitzacions socials, 25 

per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de 

l’Administració pública i 4 xarxes d’acció de l’Acord). 

 

En concret: 

 

 En relació a aconseguir una àmplia oferta d’habitatge assequible, 

incrementar el parc d’habitatge públic de lloguer i fomentar noves formes 

d’habitatge cooperatiu s’han desenvolupat 21 projectes (9 projectes 

incorporats per entitats i organitzacions socials, 12 per departaments i 

districtes de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració pública). 

 

 En relació a fer front a l’exclusió residencial i relacional dels col·lectius més 

vulnerables dotant-los d’acompanyament en els seus itineraris d’inclusió s’han 

desenvolupat 66 projectes (49 projectes incorporats per entitats i 

organitzacions socials, 13 per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres 

organismes de l’Administració pública i 4 per xarxes d’acció de l’Acord). 
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3. Augmentar les oportunitats d’ocupació digna, inclusiva i de qualitat a la 

ciutat, per persones de tots els nivells de qualificació i amb perspectiva 

de gènere. Avançar cap a un salari mínim digne. Millorar les capacitats 

per a l’ocupació i la igualtat de drets d’accés de les persones en situació 

d’atur, amb especial atenció a la desocupació de llarga durada. Posar fi al 

model de mercat de treball que deteriora els drets de les persones 

treballadores i les condicions laborals. Promoure l’actuació socialment 

responsable de les empreses del territori. Avançar en una redistribució 

més igualitària dels treballs domèstics i de cures i el seu reconeixement. 

 

Treball desplegat per l’Acord: 
 

118 projectes (67 projectes incorporats per entitats i organitzacions socials, 46 

per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de 

l’Administració pública i 5 per xarxes d’acció de l’Acord). 

 
 

En concret: 

 

 En relació a augmentar les oportunitats d’ocupació digna, inclusiva i de 

qualitat a la ciutat, per persones de tots els nivells de qualificació i amb 

perspectiva de gènere s’han desenvolupat 71 projectes (41 projectes 

incorporats per entitats i organitzacions socials, 30 per departaments i 

districtes de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració pública). 
 

 En relació a avançar cap a un salari mínim o referència de ciutat amb 

l’objectiu d’establir una remuneració suficient perquè un treballador o 

treballadora i la seva família puguin viure dignament s’han desenvolupat 2 

projectes (2 projectes incorporats per entitats i organitzacions socials). 
 

 En relació a millorar les capacitats per a l’ocupació i la igualtat de drets 

d’accés de les persones en situació d’atur, amb especial atenció a la 

desocupació de llarga durada s’han desenvolupat 23 projectes (17 projectes 

incorporats per entitats i organitzacions socials i 6 per departaments i districtes 

de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració pública). 
 

 En relació a promoure l’actuació socialment responsable de les empreses 

del territori, amb criteris de sostenibilitat integral econòmica, social i 

mediambiental (per promoure condicions de treball dignes, corresponsabilitat 

en l’atenció de la cura, oportunitats de desenvolupament professional, etc.) 

s’han desenvolupat 17 projectes (7 projectes incorporats per entitats i 

organitzacions socials, 5 per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres 

organismes de l’Administració pública i 5 per xarxes d’acció de l’Acord). 
 

 En relació a avançar en una redistribució més igualitària dels treballs 

domèstics i de cures i el seu reconeixement s’han desenvolupat 5 projectes (5 

per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de 

l’Administració pública). 
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4. Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals al 

llarg de la vida. Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar igualant les 

taxes entre els diferents barris. Assegurar l’accés universal amb equitat a 

activitats de lleure, culturals, esportives i de joc. Fomentar la igualtat i la 

no discriminació i vetllar per les oportunitats en l’educació de la infància i 

l’adolescència. 

 

Treball desplegat per l’Acord: 

 

81 projectes (42 projectes incorporats per entitats i organitzacions socials i 39 

per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de 

l’Administració pública). 

 

En concret: 

 En relació a l’incrementar l’èxit escolar i reduir l’absentisme i 

l’abandonament escolar igualant les taxes entre els diferents barris, millorant 

les condicions d’escolarització i reduint la segregació escolar s’han 

desenvolupat 30 projectes (15 projectes incorporats per entitats i 

organitzacions socials i 15 per departaments i districtes de l’Ajuntament o 

altres organismes de l’Administració pública). 

 

 En relació a promoure i assegurar l’accés universal amb equitat a activitats 

de lleure, culturals, esportives i de joc, en especial, en la infància i 

l’adolescència s’han desenvolupat 35 projectes (17 projectes incorporats per 

entitats i organitzacions socials i 18 per departaments i districtes de 

l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració pública). 

 

 En relació a fomentar la igualtat i la no discriminació i vetllar per les 

oportunitats en l’educació de la infància i l’adolescència, a fi de no provocar 

desigualtats socials i reduir les existents s’han desenvolupat 16 projectes (10 

projectes incorporats per entitats i organitzacions socials i 6 per departaments i 

districtes de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració pública). 
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5. Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de 

suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu, fomentant el 

respecte cap a la dignitat i l’autonomia de la persona, aplicant una 

perspectiva de proximitat de suport al treball de cura i de vinculació entre 

les generacions. Impulsar l’economia de proximitat i els espais que 

permeten la participació activa dels veïns i veïnes dels diferents territoris 

que conformen la ciutat. 

 

Treball desplegat per l’Acord: 

 

145 projectes (86 projectes incorporats per entitats i organitzacions 

socials, 56 per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres 

organismes de l’Administració pública i 3 per xarxes d’acció de l’Acord). 

En concret: 

 En relació a enfortir els serveis de suport i cura i garantir-ne l’accessibilitat 

a tota la ciutadania, de manera que ningú en quedi exclòs, sigui per raons 

juridicopolítiques, diversitat funcional, dependència o vulnerabilitat econòmica 

s’han desenvolupat 62 projectes (49 projectes incorporats per entitats i 

organitzacions socials, 13 per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres 

organismes de l’Administració pública). 

 

 

 En relació a apoderar la ciutadania en la defensa dels seus drets 

desenvolupant la seva capacitat d’organitzar-se i establir objectius i actuacions 

de millora col·lectiva, enfortint el seu compromís en la producció d’acció social, 

especialment en els barris més vulnerables s’han desenvolupat 52 projectes 

(23 projectes incorporats per entitats i organitzacions socials, 27 per 

departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de 

l’Administració pública i 2 per xarxes d’acció de l’Acord). 

 

 En relació a donar una dimensió comunitària al conjunt dels serveis 

d’atenció a les persones per avançar en la construcció d’un sistema comunitari 

de polítiques socials s’han desenvolupat 31 projectes (14 projectes 

incorporats per entitats i organitzacions socials, 16 per departaments i 

districtes de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració pública i 1 per 

xarxes d’acció de l’Acord). 
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6. Eliminar l’estigmatització i la segregació social. Perpetuar la renda 

garantida per infants i famílies amb risc d’exclusió social. Abolir la 

violència i les actituds discriminatòries en totes les seves 

manifestacions. Combatre la pobresa energètica en un marc d’impuls de 

la transició energètica a la ciutat. 

 

Treball desplegat per l’Acord: 

 

25 projectes (16 projectes incorporats per entitats i organitzacions socials, 8 per 

departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració 

pública i 1 per xarxes d’acció de l’Acord). 

En concret: 

 En relació a abolir la violència en totes les seves manifestacions i lluitar 

contra la xenofòbia, aporofòbia, islamofòbia, LGTBIfòbia, edatisme i altres 

actituds discriminatòries s’han desenvolupat 17 projectes (11 projectes 

incorporats per entitats i organitzacions socials, 5 per departaments i districtes 

de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració pública i 1 per xarxes 

d’acció de l’Acord). 

 

 En relació a combatre la pobresa energètica en un marc d’impuls de la 

transició energètica a la ciutat s’han desenvolupat 8 projectes (5 projectes 

incorporats per entitats i organitzacions socials, 3 per departaments i districtes 

de l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració pública). 
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7. Disminuir les desigualtats socials territorials. Evitar l’expulsió dels barris 

per motius d’insuficiència econòmica. Obstaculitzar les pràctiques 

especulatives en l’habitatge i l’espai urbà en general. Desenvolupar uns 

barris més resilients socialment, i aplicar el Pla de barris en aquells 

barris on hi hagi índexs més elevats de desigualtat social. Garantir una 

mobilitat equitativa i sostenible. 

Treball desplegat per l’Acord: 

 

20 projectes (3 projectes incorporats per entitats i organitzacions socials i 17 

per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de 

l’Administració pública). 

 

En concret: 

 

 En relació a mantenir l’ús residencial i les persones residents que ho vulguin 

en els barris en procés de millora urbana, i evitar l’expulsió dels barris per 

motius d’insuficiència econòmica s’han desenvolupat 4 projectes (4 

incorporats per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes 

de l’Administració pública). 

 

 En relació a obstaculitzar les pràctiques especulatives en l’habitatge i 

l’espai urbà en general s’ha desenvolupat 1 projecte (1 incorporat per 

departaments i districtes de l’Ajuntament o altres organismes de 

l’Administració pública). 

 

 En relació a desenvolupar uns barris més resilients socialment, amb 

capacitat de fer front als seus reptes, impactes o situacions de crisi d’una 

manera proactiva s’han desenvolupat 10 projectes (2 projectes incorporats 

per entitats i organitzacions socials i 8 per departaments i districtes de 

l’Ajuntament o altres organismes de l’Administració pública). 

 

 En relació a garantir una mobilitat equitativa i sostenible per a tothom i 

lluitar contra el canvi climàtic i els seus efectes, assegurant el criteri de justícia 

ambiental s’han desenvolupat 5 projectes (1 projecte incorporat per entitats i 

organitzacions socials i 4 per departaments i districtes de l’Ajuntament o altres 

organismes de l’Administració pública). 

 



Balanç Activitat Serveis
Socials de l’Ajuntament
de Barcelona durant la
Pandèmia Covid-19

Sonia Fuertes – Comissionada d’Acció Social de Barcelona

14 de Gener de 2021
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Inici de l’Estat d’alarma



• Es mantenen oberts al públic 9 Centres de Serveis Socials
(CSS) dels 40 centres de la ciutat. Es manté atenció telemàtica
per part tots professionals

• Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona
(CUESB) opera les 24h al dia

• Es manté Servei d’atenció, recuperació i acollida (SARA)
• El Servei d’Àpats a domicili, en companyia i en menjadors

socials augmenta un 30% la seva capacitat operativa fins els
4.800 àpats diaris

• El Servei d’Atenció a Domicili (SAD): suspensió de serveis al
45% de les persones usuàries, que són ateses per familiars
propers, per tal de poder garantir el 100% de les persones
sense cap xarxa suport

• Beques menjador: s’organitza distribució als 30.000 alumnes
beneficiaris

Manteniment dels Serveis Socials essencials



S’obren 385 places addicionals per atendre persones sense llar,
es sumen a les 2,200 habituals

• Pavelló 7 Fira de Barcelona: 225 places gestionat per Creu
Roja

• Pere Calafell: 58 places gestionat per Creu Roja
• Dos de Maig: 72 Places d’equipament exclusivament per

dones, gestionat per PROGESS
• Sant Joan de Déu: S’habiliten 30 places per casos lleus de

COVID-19 o per fer un aïllament preventiu, gestionat per Sant
Joan de Deu

S’amplia fins a 24h l’atenció que es presta als tres Centres de
Primera Acollida (CPA)

Posada en marxa de nous recursos
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Primer mes i mig 
d’actuacions (març-abril)



Allotjaments addicionals per persones 
sense llar

Durant el primer mes d’actuacions es van obrir fins a 7 dispositius
addicionals d’acolliment que sumen més de 700 places i que estan
pensats per atendre casuístiques diferents

• Pavelló Fira A: 225 places gestionat per Creu Roja
• Pavelló Fira B: 225 places gestionat per la Fundació Salut i

Comunitat.
• Dos de Maig: 59 places per dones i gestionat per PROGESS
• Pere Calafell: 58 persones places i gestionat per Creu Roja.
• Equipament de 30 places per a persones sense llar amb

símptomes de Covid-19, gestionat per Sant Joan de Déu Serveis
Socials.

• Equipament de 75 places per a persones amb alcoholisme o
altres addicions en actiu, gestionat per ABD i l’Agència de Salut
Pública de Barcelona (ASPB).

• Equipament en una casa de colònies de Montgat, amb capacitat
per a 42 joves i gestionat per l’entitat Superacció.



Serveis de dutxa i rober per a persones 
sensellar

Es van deixar de realitzar 115 serveis de dutxes en
equipaments habituals. En paral·lel es van habilitar 3
dispositius extraordinaris de dutxa i rober que van passar
a prestar 210 serveis de dutxa i robers diaris.

• 22 de març: Centre Assís amb repartiment
d’esmorzars

• 2 d’abril: Estació del Nord que gestiona la Fundació
Formació i Treball

• 20 d’abril: Gimnàs Social Sant Pau



Àpats diaris

• Per la gran afluència de persones, es van incrementar en
un 146% el volum total d’àpats servits diàriament, en
passar de 3.810 àpats abans de la pandèmia a 9.389:

• Un total de 2.156 àpats servits en menjadors socials i
d’equipaments de persones sense llar. El nombre d’àpats
ordinari en aquests serveis era de 1.378 i es van incorporar
778 més.

• Un total de 1.690 pícnics repartits en dispositius
extraordinaris gràcies a la implicació d’associacions com
l’ONG World Central Kitchen.

• Un total de 5.543 àpats servits a domicili. El volum habitual
d’àpats d’aquest tipus era de 1.200, als quals es van sumar
els 1.232 que se servien en format d’àpats en companyia i
3.111 nous que es van anar activant a mesura que s’han
anat detectant noves situacions de vulnerabilitat.



Activitat dels Centres de Serveis Socials

• Durant la primera fase es van atendre al voltant de
27.000 persones, una xifra força elevada si es té en
compte que durant tot l’any 2019 es van atendre unes
90.000 persones en total. D’aquestes persones ateses
es calcula que al voltant del 20% no havien anat mai
als Serveis Socials o bé feia més d’un any que no ho
havien requerit

• Incrementats els ajuts econòmics atorgats a la
població atesa: el conjunts de CSS van gestionar un
total de 5.554 ajuts econòmics directes per cobrir
necessitats bàsiques de la població per un valor total
d’1,8 milions d’euros. Això representa un increment
del 158% respecte als ajuts que es van atorgar al mes
de febrer.



Servei d’Atenció a Domicili (SAD)

• El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) va assegurar la
continuïtat del 100% dels serveis que es feien a les
persones en situació de més vulnerabilitat i sense xarxa de
suport, que representen un 16% del total usuàries

• Es van crear quatre equips específics per a l’atenció de
casos positius per Covid-19 que durant el moment àlgid de
la pandèmia. Es van atendre una seixantena persones

• El Servei de Teleassistència Municipal va realitzar 70.237
trucades en el marc de la campanya específica per la Covid-
19 que es va engegar



Espai Públic

Durant el primer més i mig es van realitzar un total de 3.742
atencions presencials i 8.522 no presencials.

La intervenció d’aquests serveis s’ha es van centrar
prioritàriament en l’atenció social de les persones que viuen
al carrer i en assentaments irregulars.

Les dades globals sumen les atencions fetes per l’Oficina del
Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI), el Servei d’Inserció Social
en el Medi Obert (SISMO), el Servei d’Intervenció Social de
Famílies amb Menors (SISFAM), el Servei de Gestió de
Conflictes (SGC) i el Servei de Detecció i Intervenció (SDI).
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Desescalada



Allotjaments addicionals per a persones sense 
llar

• Amb l’inici de la desescalada es va tancar el recurs especial per a
persones sense llar Pere Calafell i les places de confinament
extraordinàries per a persones sense llar d’Hort de la Vila, es va
derivar a les persones a altres allotjaments.

• A partir del 2 de juny els dispositius de la fira van passar a ser
únicament d’allotjament nocturn, no realitzaven més ingressos i es
donava temps perquè les persones allotjades trobessin alternatives.

• Es va començar a treballar en la possibilitat de donar continuïtat al
dispositiu especial per dones sense llar després de la crisi de la COVID-
19 per tal que es converteixi en un recurs ordinari, engegant una línia
d’abordatge del sensellarisme femení.



Serveis de dutxa i rober i àpats diaris

• Amb l’inici de les fases de desescalada es va tancar el
dispositiu específic de dutxes i rober de l’estació del
nord, però es va mantenir el Gimnàs Social Sant Pau que
va augmentar els serveis diaris.

• El nombre d’àpats diaris que es lliuraven a la ciutat quan
va començar la desescalada, en col·laboració amb
diverses entitats socials, s’havien incrementat un 192%
respecte als àpats servits abans de la pandèmia, fins
arribar als 11.150.



Activitat dels Centres de Serveis Socials

• A partir del 25 de maig i amb les primeres fases de la
desescalada es va obrir al públic 20 centres de serveis
socials, i es van habilitar 5 centres més per facilitar el
teletreball d’aquells i aquelles professionals que
preferissin acudir a les instal·lacions municipals.

• Fins aquell moment s’havien atorgat 9.292 ajudes
d’emergència per valor de 3,93 milions d’euros,
sobretot per sufragar despeses d’alimentació i
d’habitatge, i s’havien distribuït 12.000 targetes
bancàries Barcelona Solidària addicionals per comprar
productes de primera necessitat
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Nova normalitat i balanç 
dels 4 mesos (març-juny)



• Els CSS van atendre un total de 44.463 persones
durant els primers quatre mesos des de l’esclat de la
pandèmia de Covid-19, és a dir entre el 16 de març i
el 16 de juliol

• Entre els mesos de març i juliol d’enguany es van
atorgar 18.670 ajudes econòmiques d’emergència
per cobrir necessitats bàsiques per valor de 8,01
milions d’euros, un increment igualment destacable
respecte a les xifres dels quatre mesos de l’any
anterior, quan van ser 7.558 ajudes per valor de 3,9
milions d’euros

Balanç primers 4 mesos



L’ Ajuntament atorga també ajudes per valor d’uns

600.000 euros a 57 entitats socials de barri i xarxes de

suport veïnal de tota la ciutat que han mantingut en

funcionament dispositius extraordinaris d’alimentació

durant la pandèmia, distribuïts amb quantitats que van

des dels 2.000 als 15.000 euros

Alimentació
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Balanç dels 8 mesos i 
noves accions (març-
octubre)
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Institut Municipal de Serveis Socials

Actuació d’emergència dels Serveis Socials davant la crisi de la 
COVID-19: POBLACIÓ GENERAL

Àjuts econòmics i alimentació 
Comparativa març- setembre 2019-2020

La majoria d’ajuts del 2020 són destinats a 
alimentació:  s’han atorgat 20.625 ajuts

econòmics destinats a alimentació per un 

valor de  4.7 M, un 508% més respecte 

el mateix període de l’any anterior quan van 

ser  771.183 € 

+88%

Àpats servits diariament: Ajuts econòmics : 
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+ 16.188 ajuts econòmics

+128%

La majoria d’aquests àpats són a 
domicili, la despesa d’aquests

mesos d’àpats a domicili ha estat

de: 5.2 M €, gairebé

2 M € més que l’any anterior
(3.3 M € en àpats a domicili i en 

companyia març-set 2019)
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Es mantenen obertes unes 500 places extraordinàries per a

persones sense llar en equipaments diversos i especialitzats que

se sumen a les 2.200 que ja funcionaven cada dia a la ciutat abans

de la irrupció de la Covid-19. El conjunt de mesures per

acompanyar les persones sensellar suposarà una despesa

addicional propera als 10 milions d’euros, i conseqüentment

suposarà l’ampliació d’un 30% el pressupost municipal dedicat a

aquest capítol.

Allotjaments addicionals per a persones sense 
llar
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+ 672 places 

+31%

Institut Municipal de Serveis Socials

Actuació d’emergència dels Serveis Socials davant la crisi de la 
COVID-19: SENSELLARISME 

Places Allotjament persones Sensellar a Barcelona
Comparativa març- setembre 2019-2020

S’han allotjat 1.710 Persones diferents

en dispositius extraordinaris per persones 

sense llar entre març i setembre de 
2020 

El 43% de les persones 

allotjades en dispositius
extraordinaris són persones 

estrangeres en situació
irregular 



Activitat dels Centres de Serveis Socials

• L’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) reforça amb 27 noves
treballadores socials els tres districtes que acumulen més demanda
d’atenció: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris. Això suposa un
increment global del 8,4%

• Entre els mesos de març i setembre l’Ajuntament ha atorgat 28.360
ajudes extraordinàries per valor de 13,01 milions d’euros, més del
doble que l’any anterior

• Els CSS de la ciutat de Barcelona han atès un total de 56.192
persones , entre el passat 16 de març i el 30 de setembre un 67%
d’aquestes 56.192 persones han estat dones i el 41% tenen entre
31 i 50 anys.

• Aquestes persones van rebre unes 21.700 atencions presencials.
148.000 valoracions socials professionals telefòniques i unes 900
visites a domicili.

• Del total d’atencions fetes, 21.110 eren a l’Eixample



Institut Municipal de Serveis Socials

Actuació d’emergència dels Serveis Socials davant la crisi de la 
COVID-19: POBLACIÓ GENERAL
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Persones Ateses als Centres de Serveis Socials
Comparativa 16 març- 30 setembre 2019-2020

+ 7.442 persones ateses

+15% ✓ El 30% de les persones ateses no 
havien anat mai a serveis socials
o feia més d’un any que no hi anaven

✓El 67% de les persones ateses han 

estat dones

✓El 41% de les persones ateses tenen

entre 21 i 50 anys
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+ 70.747 atencions realitzades

+71%



Barcelona destina 35 M € al Pla de Xoc social per fer front als
efectes que la COVID-19. Hi ha un total de set eixos, dels quals
s’ha prioritzat l’emergència habitacional i cobertura de
necessitats bàsiques:

• Fer front l’emergència habitacional.
• Garantir la cobertura de drets bàsics.
• Oferir acompanyament emocional als veïns i veïnes.
• Fer front a la violència masclista.
• Garantir el dret a la cura i acompanyar la xarxa comunitària

de la ciutat.
• Promoure la inserció i els drets laborals.
• Drets de la infància i l’adolescència.

Pla de Xoc Social 



• Dins d’aquest pla, 18M€ són per cobrir les necessitats
d’unes 34.000 persones i van servir per crear un fons
d’emergència social per a les famílies que es troben en una
situació econòmica complicada i també s’han duplicat les
ajudes atorgades pels CSS, entre d’altres mesures.

• Aquestes ajudes, d’entre 200 i 475 euros mensuals segons
renda i nombres de membres de la família, s’atorga a través
de la targeta moneder Barcelona Solidària

Pla de Xoc Social 



• S’han engegat actuacions de reforç de les mesures
d’acompanyament i suport psicològic, que han suposat una
inversió d’1,5 milions d’euros per un seguit d’activitats
específiques en el camp de la salut mental, com la posada en
marxa del telèfon de prevenció del suïcidi o el reforç dels
serveis d’escolta emocional adreçats a l’adolescència i la
joventut.

• S’ha incrementat un 139% l’activitat del Servei d’Atenció,
Recuperació i Acollida (SARA) per fer front la violència
masclista

• S’han posat en marxa 500.000 euros per afavorir l’ocupació
de persones amb discapacitat

• S’han destinat 500.000 euros més a plans d’ocupació per a
col•lectius vulnerables

• S’han atorgat subvencions extraordinàries a entitats socials
que treballen per garantir el dret a l’alimentació

Altres accions



Gràcies pel vostre temps!

ajuntament.barcelona.cat


