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Nota metodològica
L’informe anual de l’Estat de la Ciutat és una eina de suport per al seguiment de l’evolució de la
ciutat de Barcelona. Els seus continguts es fonamenten en les dades i la informació estadística
i d’opinió que elabora el Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona.
La seva confecció planteja dues grans dificultats o reptes de tipus metodològic. El primer és
aproximar-se, en un nombre de pàgines abastable, a una realitat urbana que és cada vegada
més complexa. En cada apartat es planteja, inevitablement, la necessitat de fer una tria. En el
nostre cas, optem sobretot per aquells indicadors que poden oferir informació altament rellevant
d’una forma relativament eficient.
El segon repte és oferir una fotografia fixa de fenòmens que són intrínsecament dinàmics.
Considerant, a més, que es treballa amb fonts d’informació estadística –institucions i empreses
que informen sobre la seva activitat- que tenen diferents moments d’actualització, per la qual
cosa els indicadors poden tenir referents temporals diversos. De fet, en molts casos les
memòries de l’any anterior s’enllesteixen durant la primavera, cosa que fa que al gener encara
no estiguin disponibles.
No tenim una resposta 100% satisfactòria a aquests reptes, però sí que tenim i podem oferir en
tot moment la versió més completa i actual de la informació dels àmbits tractats. Qui vulgui
accedir i descarregar-se les fonts de dades i els corresponents informes analítics de tots els
anys de cada sèrie, ho podrà trobar tot, pel que fa a l’estadística de la ciutat, a la web
estadística.bcn.cat, pel que fa a les enquestes i estudis d’opinió, a la web del registre oficial
(http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/registre-enquestes-i-estudisopinio), i pel que fa a les dades sobre economia –en sentit ampli-, amb anàlisis aprofundides de
les seves diverses dimensions, al portal Barcelona Economia (barcelonaeconomia.bcn.cat).
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Introducció: Panoràmica 2017
Els indicadors estadístics mostren que l’any 2017 ha estat un any en què Barcelona ha
mantingut una dinàmica positiva en aspectes essencials de la demografia, l’economia i la
societat. En alguns aspectes pràcticament es recuperen, en positiu, els nivells assolits en els
anys previs a la crisi. És una evolució que es reflecteix en els estudis d’opinió que l’Ajuntament
va dur a terme durant la primavera de 2017. Concretament, en l’Enquesta de Serveis
Municipals, efectuada a 6.000 barcelonins i barcelonines entre el 4 d'abril i el 27 de juny, dóna
un balanç positiu tant de la situació de la ciutat com de les seves perspectives de futur.
Valoracions molt fonamentades en la millora de la situació econòmica. La satisfacció de residir
a Barcelona va obtenir una nota de 7,8 sobre 10.
Pel que fa a les institucions, l’Ajuntament de Barcelona obtenia la millor nota des de que es va
començar a fer aquesta pregunta, l’any 1998: un 6,4. Un 84,6% dels barcelonins i barcelonines
aproven la gestió municipal. En l’àmbit específic de la gestió econòmica (quin ús fa l’Ajuntament
dels diners dels contribuents), es superen les valoracions positives del 2016 (43,4% enfront el
41,6% de l’any passat), 17,7 punts per sobre de les opinions negatives. És el millor valor
obtingut des que es va començar a fer aquesta pregunta, fa 28 anys.
En relació als 25 serveis municipals avaluats a l’enquesta, 13 van rebre una valoració mitjana
més alta que l'any passat, set es mantenen i quatre empitjoren. La gran majoria es situa en
valors superiors a set i en màxims històrics; dos serveis, el soroll i la circulació reben una
valoració d’entre cinc i sis punts, i només suspèn l’aparcament amb 3,7 (que és, no obstant
això, la millor nota de la sèrie). Pel que fa a la valoració del Tramvia, servei pel qual es va
preguntar per primera vegada, obté una nota de 7,2. Val a dir que en gairebé tots els serveis
avaluats les valoracions atorgades pels usuaris són sensiblement millors que les que donen els
no usuaris. El tema de la seguretat ciutadana mereix una menció específica. A l’enquesta la
inseguretat percebuda com a problema de la ciutat es situa al 6%, el mínim des de l’any 1999. I
el servei municipal de seguretat ciutadana, tant a nivell de ciutat (6,3) com a nivell de barri (6,5)
s’endú una una puntuació de rècord des de l’inici de la sèrie l’any 1988.
El Baròmetre d’estiu, construït a partir de 800 entrevistes, va corroborar aquestes impressions:
va 67,1% dels ciutadans van aprovar la gestió municipal, amb un 54,8% que la considerava
bona o molt bona, la xifra més alta des del març del 2004.
Però que la ciutat tingui una trajectòria globalment positiva no vol dir, ni molt menys, que hagi
superat tots els seus problemes. Només des d’una correcta diagnosi dels mateixos es poden
posar les vies per a la seva superació.
Precisament l’Enquesta de Serveis Municipals situava com a principals problemes de la ciutat
el turisme (15,6%), l’atur i les condicions de treball (8,6%) i l’habitatge (7,3%), i com a tercer la
circulació, pujant posicions des de 2015. També creixia la preocupació per la contaminació. Al
Baròmetre d’Estiu el turisme també va fer el salt a la primera posició, fins al 19,0%. L’atur i les
condicions de treball perdien aquest lloc, que havien ocupat des del 2009, i es situaven al
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segon, amb un 12,4% de mencions. El tercer l’ocupaven, amb pesos molt similars, la circulació
i el trànsit (7,0%), la gestió política (6,6%) i l'accés a l'habitatge (6,1%).
Ara bé, si parlem del problema personal més greu, però, l’atur, les condicions de treball i els
problemes econòmics seguien sent els més esmentats a les dues enquestes. Per a força
menys persones que al 2016 (passen, conjuntament del 35,5% al 24,5% a l’Enquesta Municipal
de Serveis), però encara moltes, massa. L’habitatge, per la seva part, té la particularitat que és
percebut, en termes molt semblants, com un problema personal i un problema social. I
esmentar també que una altra enquesta, la de victimització, va donar un contrapunt negatiu a la
situació de la seguretat: el 24,9% dels barcelonins i barcelonines manifestaven haver estat
víctimes d’un o més fets delictius durant el 2016, 1,6% més que a l’any anterior.
Algunes de les principals dificultats detectades a les enquestes, i verificades quotidianament
pels serveis municipals, responen a patrons de desigualtat que són estructurals en les societats
capitalistes avançades com la nostra. D’altres podríem considerar-los, en bona mesura, efectes
colaterals de la millora de la situació econòmica, dins un model de creixement que no té prou
en compte els factors socials i mediambientals de la sostenibilitat.
Però el 2017 serà recordat sobretot pels esdeveniments que van colpir la ciutat durant el seu
segon semestre. Precisament en l’any en què commemora el 30è aniversari del pitjor atemptat
sofert des de la restauració de la democràcia, el d’Hipercor de juny de 1987, Barcelona pateix
una acció terrorista d’efectes devastadors. El 17 d’agost, a les Rambles i el posterior atac de
Cambrils 16 persones són assassinades i 130 resulten ferides. També moren els 6 membres
del grup terrorista, a trets de la policia. L’exemplar actuació dels serveis públics d’emergències,
seguretat i atenció, així com la serenitat i fermesa mostrades pel gruix de la ciutadania, fan que
les conseqüències de tot plegat siguin menys tràgiques i el tràngol més suportable.
Al cap de poques setmanes, a partir de l’intent del Govern de la Generalitat d’organitzar el dia 1
d’octubre una consulta sobre la independència, la dinàmica de conflicte entre les institucions
catalanes i el Govern Central entra en una nova fase, d’enfrontament obert i conseqüències
cada vegada més dures. Es desencadena una seqüència d’esdeveniments que trasbalsen la
societat catalana i les seves institucions: càrregues policials i agressions, cassolades i
protestes, manifestacions d’un i altre signe, amenaces i declaracions, suspensió de l’autonomia
i convocatòria de noves eleccions, citacions judicials i empresonaments. Són mesos de gran
tensió en què es passa d’una enorme ebullició política, social i mediàtica, a una ruptura
traumàtica de la continuïtat institucional.
Barcelona, escenari de la major part de les mobilitzacions i de la pressió policial, pateix les
conseqüències d’aquesta situació. Durant els mesos d’octubre i novembre es detecta un
descens de l’arribada de turistes, així com un cert alentiment de l’activitat comercial. En segon
terme, centenars d’empreses radicades a la ciutat fan els tràmits per traslladar la seva seu
social a altres comunitats autònomes. Finalment, també es produeix un trencament del pacte
de govern al propi Ajuntament, per discrepàncies profundes entre els socis a l’hora d’abordar el
conflicte polític obert entre l’Estat Espanyol i Catalunya. En les sis setmanes que van des dels
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primers anuncis de trasllat de seus (5 d’octubre), a l’anunci que la nova ciutat seu de l’Agència
Europea del Medicament seria Amsterdam i no Barcelona (20 de novembre), es percep una
espiral negativa que sembla no tenir aturador. Els indicadors de conjuntura econòmica negatius
van acompanyats d’una proliferació d’articles d’opinió de to majoritàriament pessimista.
Sense arribar a aquests extrems, l’opinió de la ciutadania de Barcelona també canvia
notablement en tan sols sis mesos. Al Baròmetre d’Hivern, elaborat entre finals de novembre i
principis de desembre, més de la meitat de les persones enquestades, un 52,6%, considera
que l’actual context polític tindrà conseqüències negatives per a la ciutat de Barcelona,
especialment per a l’economia. L’encaix polític entre Catalunya i Espanya apareix sobtadament
com el problema més important de Barcelona, seguit pels aspectes polítics considerats de
manera general. En canvi, el turisme queda ara relegat al quart lloc en l’escala dels problemes,
amb un 7% (-12% respecte al juny). En una altra enquesta efectuada en dates similars es
constata un capgirament de la tendència a qüestionar els beneficis del turisme.
A partir del mes de desembre de 2017 els senyals positius tornen, lentament, a ser més
freqüents i intensos que els negatius. Amb tot, el futur immediat encara és massa carregat
d’incerteses –econòmiques i polítiques, nacionals i internacionals- com per saber cap a on
s’acabarà decantant la situació. Alguns dels factors que han afavorit la represa econòmica des
de l’any 2014, com el baixíssim nivell dels tipus d’interès i dels preus del petroli, podrien canviar
de signe durant l’any que ara comença. Però per altra part, la conjuntura econòmica europea
sembla molt forta, i Europa és el principal mercat de les exportacions i del turisme barceloní.
És indubtable que entre l’agost i el novembre Barcelona va patir un sotrac important, però
també ho és que la ciutat no ha quedat encallada. A les darreres setmanes hi ha hagut un
degoteig de bones notícies, que confirmen el potencial de Barcelona en diversos àmbits. De
fet, el 2017 ha acabat amb rècord de passatgers a l’aeroport del Prat i de trànsit de
mercaderies al Port de Barcelona. Pel que fa als indicadors macroeconòmics, les prediccions
de caiguda del PIB s’han anat corregint a l’alça, fins al punt que, hores d’ara, s’estima que el
diferencial de creixement respecte a la mitjana estatal serà mínim.
Sembla que Barcelona es refà de les ferides i els traumes de 2017. El baròmetre d’Hivern
reflecteix una percepció més pessimista de l’evolució de Barcelona, Catalunya i Espanya al
darrer any, però també, significativament un increment de les expectatives de millora. Sis de
cada deu entrevistats pensen que Barcelona i Catalunya milloraran i només dos de cada deu
pensen que empitjoraran. I malgrat el context d’incertesa, l’Ajuntament de Barcelona continua
sent l’administració més ben valorada de l’enquesta, i un 66,6% n’aproven la gestió.
Per altra part, es perceben ganes de recuperar certa normalitat institucional. Una aclaparadora
majoria de barcelonins i barcelonines es mostren contraris a l’empresonament de líders polítics
(80,5%) i a l’aplicació de l’article 155 (74,5%), però també a la declaració unilateral
d’independència (62%). En canvi, la convocatòria d’eleccions del 21 de desembre és
àmpliament benvinguda (58,8%).
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Resum executiu
La població de Barcelona a 1 de gener de 2017 era de 1.620.809 habitants, segons xifra oficial
validada per l’INE. Hi ha hagut un creixement petit però significatiu, d’unes 12.000 persones,
que permet recuperat la població de l’any 2012, en un context de forta estabilitat en les xifres
globals. S’explica essencialment pel balanç positiu en els moviments de població, que al 2016
destaca per ser una immigració més jove i més femenina que en anys anteriors. Això
contraresta en certa manera el procés d’envelliment i ha estabilitzat l’edat mitjana de la població
en els 44 anys. Prop de la meitat de la població de Barcelona no és nascuda a la ciutat i prop
d’una quarta part és nascuda a l’estranger. Fora dels grans titular hi ha un problema de fons,
que es veu poc però que cada vegada és més present: el creixement exponencial de les
necessitats d’atenció continuada a les persones més grans, amb derivades importantíssimes en
les polítiques de drets socials, salut, treball i gènere.
La millora de l’economia, mesurada termes de producció i renda, ha estat notable. Durant els
tres primers trimestres del 2017 el PIB de Barcelona va créixer a taxes per sobre del 3%, una
mica superiors a les de Catalunya i Espanya, mantenint la senda expansiva dels darrers dos
anys. El sector de les activitats de Comerç, Hostaleria, Transport i Informació i Comunicacions,
ha estat el més dinàmic, amb taxes mitjanes de creixement del 3,8%. Pel que fa al turisme,
entre gener i juny de 2017 el nombre de turistes va créixer un 4,5% en relació amb el mateix
període de l’any anterior i les pernoctacions ho van fer en un 6,2%.
Segons les darreres dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE) de l’INE, a Barcelona hi
havia 178.607 empreses al 2017, un 2,5% més que al 2016. El ritme de constitució de noves
empreses, que va ser molt intens l’any 2016 (+13,6%), es va mantenir durant el primer
semestre del 2017. L’Enquesta de Clima Empresarial, basada en 1.000 entrevistes a empreses
de l’AMB, va mantenir al llarg de 2017. En l’enquesta del 3er trimestre, però, s’observa un lleu
empitjorament respecte al trimestre anterior. En relació amb un any enrere, però, tots els
sectors milloren excepte la indústria. Les perspectives pel 4rt. trimestre també són favorables,
tot i que el saldo es modera respecte als trimestres precedents, en perdre força alguns factors
que havien jugat a favor del creixement.
El subsector de l’economia social i solidària té un pes creixent. Es calcula que incorpora prop
de 5.000 iniciatives empresarials, que representen al voltant del 2,8 % del total d’empreses
registrades a la ciutat. L’ocupació que generen és de més de 53.000 persones, que
representen aproximadament de el 8% l’ocupació total a la ciutat. El seu volum de negoci és de
3.750 milions d’euros, un 7% del PIB de la ciutat.
El major dinamisme econòmic s’ha vist reflectit en el mercat de treball. L’atur registrat al SOC,
al desembre de 2017 era de 73.752 persones (taxa del 6,9%), 41.400 menys respecte al màxim
de l’any 2013. Tanmateix, suposa un repunt de prop de 2.400 persones respecte al mes de
juliol, en què es va assolir el nivell més baix des de la tardor de 2008. La taxa d’atur específica
(16-64 anys) de l’EPA del 3r. trimestre de 2017 ha estat de l’11,8%, i la taxa d’ocupació ha estat
del 71,1%, significativament més elevada que la del conjunt català i espanyol. L’octubre de
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2017 es va arribar a la xifra de 1.087.168 persones ocupades, gairebé 27.600 més que un any
enrere (+2,6% interanual). Això suposa haver recuperat al voltant del 90% del volum d’ocupació
perdut durant la crisi. Però la millora de la situació laboral no és igual a tota la ciutat. Mentre
que a Ciutat Meridiana la taxa d’atur és del 14%, a Pedralbes és del 2,8%. Per altra part, els
canvis han beneficiat més els homes que les dones. L’atur femení representa el 53,9% del total,
i 6 de cada 10 persones que han sortit de l’atur en relació amb els valors màxims de 2013 són
homes. També hi ha una evolució desigual segons el grup d’edat: a mesura que s’ha anat
reduint el nombre d’aturats, la seva edat mitjana ha anat augmentant. El col·lectiu de 50 i més
anys concentra ja un 41,2% de les persones aturades i bona part de l’atur de llarga durada.
Pel que fa a la nova contractació, al llarg dels deu primers mesos de 2017 el volum de nous
contractes assoleix un nou màxim històric, amb un total de gairebé 935.000 i un ritme
d’augment lleugerament inferior a l’esperat (+10,2% interanual), per la desacceleració
registrada a partir de l’estiu. Però si bé la contractació indefinida ha liderat l’alça en termes
relatius entre 2014 i 2016, durant el 2017 també s’accelera el ritme de creixement de la
contractació temporal (+9,9% interanual). El pes relatiu dels nous contractes indefinits roman
estancat entre l’11% i el 14% de la contractació total. Hi ha hagut un augment de la precarietat,
derivada de les elevades taxes de recontractació. Al llarg del període 2016-2017 prop del 40%
de la contractació no ha sobrepassat el mes de durada, i de 6 de cada 10 contractes no han
sobrepassat els 6 mesos.
El salari mitjà dels residents a Barcelona va ser el 2016 de 29.176 euros bruts, un 14,5%
superior al de Catalunya i un 23,2% al d’Espanya. És el segon any consecutiu amb increments
nominals, que no compensen, però, el descens mitja del 5,7% en capacitat adquisitiva acumulat
des de 2010. Les noves condicions laborals que imperen des de la crisi configuren, en general,
una nou marc d’ocupació més precària i de remuneracions més baixes. Les desigualtats
salarials són estructurals i generalitzades entre homes i dones (21,8%), tot i que la bretxa s’ha
reduït lleugerament. Encara són més elevades les desigualtats entre nacionals i estrangers i
entre grans i joves. Però la pitjor desigualtat és la que trobem entre els llocs de treball fixos i els
que són temporals, del 71% de mitjana.
La Renda Familiar Disponible (RFD) per càpita també va créixer, situant-se l’any 2016 en
20.800 euros (+3,1%). En la seva distribució territorial també es percep certa millora.
Concretament, barris que suposen el 3,8% de la població fan el salt de rendes baixes a rendes
mitjanes-baixes. Als extrems, la distància entre Sarrià Sant Gervasi i Nou Barris es redueix, i
els barris amb una renda inferior al 50% de la mitjana de Barcelona passen de 5 a 3, de 64.000
a poc més de 30.000 habitants. Però les desigualtats de renda també són persistents: la del
barri més ric (Pedralbes) és set vegades més gran que la del barri més pobre (Ciutat
Meridiana).
Segons l’Enquesta Sociodemogràfica el 15,2% de la població de Barcelona té una renda anual
per sota el llindar de pobresa (10.054,4 euros nets anuals per llars d’un adult) i un 20,8%
pateix alguna de les situacions recollides en la taxa AROPE. Així les coses, la demanda de
serveis socials ha seguit creixent. El juny del 2017 el nombre de persones ateses superava ja
8

les 57.000, un 5% més que al mateix període de 2016. Les dones hi són majoritàries, pel fort
biaix de gènere de situacions de gran vulnerabilitat, com les famílies monoparentals
(pràcticament totes són monomarentals) o les pensions no contributives. Una enquesta
realitzada a 6.623 llars del col·lectiu d’usuaris/es de serveis socials revela que un 70,2% de les
persones entrevistades estan en situació de privació material severa, i el 53,9% no poden
mantenir la llar a una temperatura adequada durant els mesos més freds.
Quant a l’educació, els ensenyaments de règim general en el curs 2016-17 han comptat amb
255.493 alumnes, 576 més que al curs anterior. Hi ha hagut augments importants en
l’ensenyament secundari obligatori i el batxillerat. També en les escoles bressol, on el total
d’alumnes matriculats ha estat de 17.795, un 2,7% més que al curs anterior. Pel que fa a les
escoles bressol municipals, el curs 2017-2018 s’ha iniciat amb un total de 8.194 places
disponibles a les 98 escoles existents a la ciutat. La demanda no atesa a nivell de ciutat és d’un
46%, un punt inferior a la del curs anterior. En l’altre extrem, a l’ensenyament universitari els
estudiants matriculats en estudis de grau van ser 171.316 alumnes en el curs 2015-2016
(última dada disponible), un 9,3% menys respecte al curs 2010-2011 i 2,2% menys respecte el
curs passat. Per contra, els alumnes matriculats en màsters i doctorats han augmentat gairebé
un 47% en relació al curs 2010-2011, assolint un total de 42.633 alumnes.
Els indicadors d’èxit escolar també evolucionen favorablement. Es constata una millora
continuada de la taxa de graduació de l’ESO des del curs 2009-2010, fins a superar el 90%. Pel
que fa l’índex de no superació de les proves de competències bàsiques que es realitzen a quart
d’ESO, al curs 2015-2016 a l’entorn del 10% dels alumnes suspenen la prova en alguna de les
quatre assignatures avaluades (català, castellà, anglès i matemàtiques). Malgrat això, l’índex
millora a totes les assignatures respecte als resultats del curs 2011-2012. Finalment, la taxa
d’abandonament escolar de la població entre 18 i 24 anys, es situa en el 9,5% l’any 2017, un
punt per sobre de la de 2016, però més de d’un punt per sota de la de 2015 (10,8%), i en tot
cas molt per sota de la de Catalunya (18%) i d’Espanya (19,4%). Es manté la pauta d’ascens
constant del nivell d’estudis de la població. La taxa d’estudis superiors (que inclou estudis
universitaris i formació professional de grau superior) frega el 31%, amb un diferencial de 1,7
punts a favor de les dones.
La millora econòmica va comportar una revifada del sector de la construcció i de l’immobiliari,
amb un creixement de les compravendes d’habitatges del 13% en els 9 primers mesos de l’any.
Però l’augment de la demanda ha agreujat el problema de l’habitatge en determinades capes
de la societat barcelonina. El parc de lloguer supera el 30% del total, i els contractes revisables
són la gran majoria. La creixent pressió sobre la demanda i una oferta pràcticament estancada,
expliquen l’augment dels preus del lloguer, del 11,7% al primer semestre del 2017, fins situarse als 865 € de mitjana. El preu del districte més car més que dobla el del districte més barat,
però en termes relatius els preus han crescut més en les àrees on fins ara eren més
assequibles. L’any 2016 es van produir a la ciutat de Barcelona 4.367 procediments judicials
lligats al lloguer i 890 per execució hipotecària (-13,3% i -20%, respectivament, en relació amb
l’any 2015). Tanmateix, les persones sense llar comptabilitzades van ser 3.139 (+12,2%), i
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gairebé 60.000 persones ja constaven inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de
Protecció Oficial.
La salut de barcelonins i barcelonines es manté a un bon nivell, segons els principals
indicadors. L’any 2015 l’esperança de vida en néixer de les persones residents a Barcelona va
ser de 80,8 anys en els homes i 86,6 anys en les dones, xifres que es situen una mica per
sobre de les mitjanes a Catalunya i Espanya. Per altra part, al 2016 va continuar la tendència a
la baixa de la mortalitat en la majoria de causes amb algunes excepcions, com el càncer de
pulmó en dones. Els hàbits saludables mostren avanços en la pràctica d’exercici físic, però no
tant en l’alimentació. És remarcable que tant en nois com en noies d’educació secundaria l’edat
mitjana d’inici de consum d’alcohol, tabac i cànnabis s’hagi endarrerit en 9 mesos durant el
període 2012-2016. També disminueixen les borratxeres i el consum de tabac, sobretot entre
les noies. Els serveis d'atenció primària, porta d’entrada al sistema sanitari públic, van atendre
l’any 2016 el 70,4% de la població assignada major de 14 anys (64,6% homes i 75,6% dones) i
un 76,2% de població menor de 14 anys (76,6% nens i 75,7% nenes). Al 2015 la cobertura
havia estat del 70% en els adults i del 73,1% en la població menor de 14.
En l’àmbit de la cultura, tot i que algunes dades de consum cultural continuen en nivells
inferiors als que s’havien assolit en els millors moments, la majoria d’indicadors assenyalen una
tendència positiva. Durant l’any 2016 ja va créixer el nombre d’espectadors de sales de música
en viu, macroconcerts i arts escèniques, mentre que la contenció que mostraven les dades de
museus municipals i consorciats sembla iniciar un canvi el primer semestre de 2017, amb una
notable millora del nombre de visitants. La xifra global de visitants de museus, centres
d’exposicions i espais d’interès arquitectònic, va superar el 2016 els 26 milions de persones,
molt propera a la de 2015. Pel que fa a equipaments de proximitat, la xarxa biblioteques va
experimentar durant el 2016 un creixement del 2,7%, fins arribar arribar als gairebé 944.000
carnets i 6,4 milions de visites. Quant a la xarxa centres cívics, durant el 2016 va créixer tant en
nombre d'activitats (+9%) com en participants (+7%). En conjunt es van oferir 6.900 activitats
de difusió cultural, amb mig milió d’usuaris, i 11.300 activitats formatives, amb més de 143.000
inscrits. La connexió de tots els equipaments a la fibra òptica va fer possible la instal·lació de
noves eines i serveis. Tanmateix, també en la cultura trobem indicis de que no s’està aprofitant
tot el potencial de la ciutat, potser perquè bona part de les activitats culturals són pensades per
a minories selectes. Segons l’enquesta Òmnibus Municipal de desembre de 2016, retrocedeix
respecte a 2015 el nombre de persones que han assistit alguna activitat cultural a Barcelona en
els últims sis mesos (del 93,5% al 87%). De fet, les activitats culturals en general presenten un
retrocés respecte a les dades d’assistència de l’any anterior. Per altra part, el turisme explica
bona part del consum cultural: el 70% dels visitants als museus resideixen a l’estranger, i
només el 17,7% són veïns de la ciutat de Barcelona.
En l’àmbit de l’esport, s’ha aconseguit revertir la pèrdua de persones abonades als centres
esportius municipals que s’havia registrat els anys de crisi. A finals de 2016 hi havia prop de
188.000 abonats i una oferta de prop de 1.900 espais esportius públics. La participació en
esdeveniments esportius de la ciutat va aplegar més de 305.000 persones a un total de 108
10

activitats de diferents modalitats. Destaquen les curses atlètiques populars, amb més de
227.000 esportistes, i les caminades. Prop de 40.000 nens i nenes van participar al llarg del
curs 2015-16 als jocs esportius escolars (+8%), i si bé la participació dels nois és majoritària
(58% del total), la de les noies és la que més ha augmentat (+14%). La tendència a la major
participació femenina es reflecteix en les diverses modalitats esportives. Una altra dada positiva
és que la darrera enquesta d’hàbits esportius (mitjans de 2017) constata un creixement de 16
punts en la pràctica esportiva respecte a 2013: un 71,6% de la població afirma que practica
algun tipus d’esport.
El dinamisme econòmic també s’ha traduït en una major mobilitat. Els 8 milions d’etapes de
desplaçament de l’any 2016 recuperen i superen els nivells de mobilitat de l’any 2007. Entre
2015 i 2016 van augmentar els desplaçaments en transport privat, després d’anys de
davallades. La fluïdesa del trànsit ha baixat, fins al punt que les velocitats comercials a les
rondes marquen el mínim històric de 48 km/h. Tot i que no passa el mateix, però, amb el trànsit
als accessos de la ciutat. En aquest context, l’accidentalitat ha seguit augmentant des del
mínim assolit l’any 2011. Fins a l’octubre del 2017 un 3,3%, amb més sinistralitat a les rondes
(15%) que a les vies urbanes (2,4%). Amb tot, el nombre de persones ferides només creix un
0,2% i fins a l’octubre només s’havien comptabilitzat 9 víctimes mortals, un mínim històric.
Durant el 2017 els nivells de contaminació de l’aire, especialment de NO2 a les estacions de
trànsit, s’han situat per sobre dels de l’any 2016 i del valor límit establert per la UE i l’OMS. Pel
que fa als registres de partícules, només superen el valor de referència de l’OMS, que és més
restrictiu que el de l’UE. Quant a la contaminació acústica, el mapa de percepció de soroll a
Barcelona per 2016 mostra com Ciutat Vella és el districte més sorollós, seguit de prop
l’Eixample. Durant els primers nou mesos de 2017 la recollida de residus ha augmentat en un
2,2% en relació al mateix període de l’any anterior, però el percentatge de recollida selectiva es
manté estable a l’entorn del 36,4%.
Afortunadament també hi ha canvis en el repartiment modal del transport, derivats de la
preponderància de trajectes més locals: reducció de la mobilitat en transport privat (-9%) gran
augment dels no motoritzats (12%) i lleuger increment de l’ús del transport públic (1%). En
aquest darrer cas, en l’any 2017 ha experimentat un creixement global del 3,8% en relació a
2016, fet que suposa un rècord de passatgers (al voltant dels 990 milions). Rodalies RENFE,
Tramvia, FGC i autobusos han crescut per sobre de la mitjana. També hi ha hagut un impuls a
la mobilitat elèctrica, amb un increment notable dels punts de recàrrega i del nombre de
vehicles elèctrics i de tecnologia híbrida, tant públics com privats. A això hi ha contribuït la
introducció de noves línies de bus, l’augment dels carrils bus fins als 172 Km i l’impuls a la
bicicleta, amb 135 Km de carrils-bici. La superfície de zones i carrers amb prioritat de vianants
també creix: les 107,4 hectàrees de l’any 2016 són un 42,6% més que les que hi havia l’any
2012.
Finalment, respecte al medi ambient urbà. La ciutat compta ara amb 28,3 milions de m2
d’espai verd, que representa 1.763,0 m2 per 100 habitants, i 580,6 hectàrees de parcs urbans.
Entre 2015 i 2016 es produeix un augment testimonial, de 21.500 m2. El consum d’aigua per
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habitant al 2016 va ser un 2% inferior al registrat en el 2011. També hi ha hagut una millora en
la gestió del cicle de l’aigua, amb un augment del 12% en la utilització d’aigua freàtica respecte
als valors de 2011. Entre gener i octubre de 2017 el consum d’energia per alimentar
l’enllumenat públic també s’ha reduït en un 3% en relació al mateix període de 2016. L’ocupació
estimada de les platges va ser de 4,7 milions d’usuaris. Les més properes al centre han patit
situacions de saturació. Per segon any, durant l’estiu es va habilitat un espai específic per a
gossos a la platja de Llevant, que han utilitzat més de 18.200 animals. La valoració ciutadana
de les platges i de la seva neteja es situa el 2016 en valors de 6,7 i 6,4 sobre 10,
respectivament, millorant lleugerament respecte l’any anterior.
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1. POBLACIÓ
Segons les xifres oficials publicades per l’INE, la població de Barcelona a data 1 de gener de
2017 va ser de 1,621 milions d’habitants, mostrant una tendència a l'estabilització durant els
darrers anys. No obstant, des de l’any 2000, la població ha experimentat un creixement del
8,3%, trencant la tendència històrica anterior de reducció de la població.

Taula 1: Població total: xifres oficials a 1 de gener

2000
1.496.266

2004

2008

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.578.546 1.615.908 1.620.943 1.611.822 1.602.386 1.604.555 1.608.746 1.620.809

% Var
17/00
8,3%

% Var
17/06
0,7%

Font: Instituto Nacional de Estadística. INE.

La lectura del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2017 va donar una xifra de
població de 1.625.137 persones . Si observem les dades des dels inicis del segle XX fins al
moment actual, constatem que la població de Barcelona dibuixa una llarguíssima corba de
creixement que es perllonga fins als anys 70 del segle, seguida d’una significativa disminució
als anys 80-90 –per la caiguda brusca de la natalitat i l’emigració cap a l’entorn metropolità-, un
creixement breu però molt intens entre 2000 i 2009 –per la immigració estrangera i l’arribada
dels babyboomers a l’edat fèrtil-, i una marcada estabilització durant els anys de la crisi
econòmica.

Gràfic 1: Evolució de la població empadronada a Barcelona 1900-2017
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Des de l’any 2015 es constata un repunt del creixement, que cal atribuir, novament, a una
pauta molt habitual en la història de Barcelona: l’arribada de persones, majoritàriament joves,
que vénen a la recerca de feina i s’hi queden a viure. Allò que ha anat variant és la intensitat
dels fluxos migratoris i la procedència de les persones, cada cop més diversa i més llunyana. A
dia d’avui no gaire més de la meitat dels veïns i veïnes de Barcelona hi ha nascut. De fet, el lloc
de naixement és una variable que descriu força bé la particular història de Barcelona amb la
immigració. Al gràfic hi detectem el flux constant, però numèricament limitat, de les persones
vingudes d’altres municipis de Catalunya. També el de les persones vingudes d’altres punts
d’Espanya, que l’any 1991 encara suposaven el 30% de la població barcelonina, i actualment
són el 17%. Finalment, el de les persones vingudes de l’estranger, que passen en 25 anys
d’una xifra pràcticament testimonial a representar gairebé una quarta part de la població total.

Gràfic 2: Lloc de naixement de la població empadronada a Barcelona (en %), 1991-2017

Si ens referim als veïns i veïnes de nacionalitat estrangera, la lectura del padró a 1 de gener de
2017 dóna una xifra de 288.675, que representa un 17,8% del total de la població. El gràfic ens
permet constatar tant el vertiginós augment de 2000-2009 com el repunt dels darrers dos anys,
encara que és aviat per saber si això marca un canvi de tendència.
Taula 2: Població estrangera: explotació del padró continu a data 1 de gener
2000*
Població
% s/total

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

% Var
17/00

% Var
17/16

53.428 202.489 280.817 294.918 284.632 278.320 282.178 280.047 267.578 262.233 267.790 288.675 440,3%
3,5%

12,8%

17,3%

18,1%

17,6%

17,3%

17,4%

17,4%

16,7%

16,3%

16,6%

17,8%

Font: Lectura del Padró Municipal d’Habitants. Gener de cada any. Dep. Estadística. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de
Barcelona.
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7,8%

Gràfic 3: Evolució de la població estrangera a Barcelona
60,0%

45,0%

30,0%

15,0%

53,8%
38,5%

43,3%

24,2%
14,1%12,6%

12,0%

7,8%

5,0%

2,1%

1,4%

0,0%
-3,6%

-3,5% -2,2%

-0,8%

-4,5%

-2,0%

-15,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Font: Lectura del Padró Municipal d’Habitants. Gener de cada any. Dep. Estadística. Gabinet Tècnic de Programació.
Ajuntament de Barcelona.

La distribució de la població estrangera no és homogènia a tota la ciutat. Ciutat Vella, Eixample,
Sants-Montjuïc i Sant Martí, concentren més del 60% del total d'estrangers residents. Amb
excepció de Sant Martí, aquests districtes presenten percentatges de població estrangera
superiors a la mitjana de la ciutat. En sentit contrari, als districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Les
Corts, Horta-Guinardó i Sant Andreu, els estrangers tenen un pes al voltant del 12% del total de
la població.
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Gràfic 4: Població estrangera per districtes. Gener 2017

2017

% s/total
estrangers

% s/total
població

Ciutat Vella

46.119

16,0%

45,1%

Eixample

54.111

18,7%

20,2%

Sants-Montjuïc

35.885

12,4%

19,7%

9.927

3,4%

12,1%

Sarrià-Sant Gervasi

Les Corts

18.196

6,3%

12,1%

Gràcia

19.916

6,9%

16,4%

Horta-Guinardó

21.245

7,4%

12,6%

Nou Barris

26.444

9,2%

15,8%

Sant Andreu

17.758

6,2%

12,0%

Sant Martí

39.074

13,5%

16,5%

Font: Lectura del Padró Municipal d’Habitants. Gener de cada any. Dep. Estadística. Gabinet Tècnic de Programació.
Ajuntament de Barcelona.

També per barris s’observen grans diferències en el pes de la població estrangera sobre la
població total. Tots els barris de Ciutat Vella es troben per sobre del 30% de població
estrangera sobre el total, destacant el Raval amb prop del 50%. També per sobre del 30% es
troba el barri de Poble Sec. Entre el 20% i el 30% es troben Ciutat Meridiana, Trinitat Vella, el
Besòs i el Maresme, Hostafrancs, el Fort Pienc, el Parc i la Llacuna del Poblenou, la Dreta de
l’Eixample, Sant Antoni, el Turó de la Peira, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, les Roquetes i la
Vila de Gràcia.
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Gràfic 5: Barris amb pes d'estrangers s/població superior a la mitjana de Barcelona
el Raval

49,6

el Barri Gòtic

46,2

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

41,6

la Barceloneta

34,7

el Poble Sec

30,7

Ciutat Meridiana

28,5

la Trinitat Vella

28,0

el Besòs i el Maresme

26,1

Hostafrancs

22,1

el Fort Pienc

21,9

el Parc i la Llacuna del Poblenou

21,6

la Dreta de l'Eixample

21,5

Sant Antoni

21,3

el Turó de la Peira

20,9

l'Antiga Esquerra de l'Eixample

20,9

les Roquetes

20,6

la Vila de Gràcia

20,4

la Font de la Guatlla

19,4

la Sagrada Família

19,2

la Trinitat Nova

18,7

Verdun

18,7

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou

18,4

la Nova Esquerra de l'Eixample

18,1
10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
%

Font: Lectura del Padró Municipal d’Habitants. Gener de cada any. Dep. Estadística. Gabinet Tècnic de Programació.
Ajuntament de Barcelona.

Quant a la composició, destaca la forta diversitat d’orígens. Entre les nacionalitats més
representades destaquen els augments d’Itàlia 1 i Xina, així com l’estancament de Pakistan i el
Marroc. Els països llatinoamericans que tradicionalment han aportat un contingent més gran de
població estrangera, com Equador, Bolívia, Perú, Colòmbia i la República Dominicana, perden
pes, tant en termes relatius com absoluts, tot i que aquest fenomen també s’explica per la
relativa facilitat amb que les persones d’aquests països poden adquirir la nacionalitat
espanyola.
1

Inclou una part no especificada de població d’origen argentí i nacionalitat italiana.
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Gràfic 6: Persones empadronades de nacionalitat estrangera (països amb més representació), a 1
de gener de 2017

L’envelliment és l’altre gran canvi estructural que caracteritza la demografia de la ciutat. En
molt bona mesura perquè les barcelonines i els barcelonins tenen vides cada vegada més
llargues i famílies cada vegada més petites. L’any 2015 l’esperança de vida en néixer va arribar
per primer cop als 84 anys (80,8 anys en els homes i 86,6 anys en les dones). Aquestes xifres
situen l’esperança de vida de les persones residents a Barcelona una mica per sobre de la de
Catalunya (80,4 i 85,9 anys, respectivament) i la de l’Estat espanyol (79,9 i 85,4 anys).
Taula 3: Variació de natalitat, esperança de vida i edat mitjana a Barcelona 1980 / 2015-17
Variable
Taxa de natalitat
Esperança de vida
Edat mitjana

1980
11,1 per mil
76 anys
37 anys

2015
8,5 per mil
84 anys
44 anys (2017)

Una dada clau a considerar és que des de 1980 l’edat mitjana de la població de Barcelona
ha crescut set anys, passant dels 37 als 44 anys. Això és 1,5 anys superior a la mitjana de
Catalunya i 1,1 a la mitjana d’Espanya, que és un dels països més envellits del món. Entre
1980 i finals dels anys 1990 l’envelliment es va accelerar per la forta emigració de població jove
cap a d’altres municipis de l’entorn metropolità, de tal manera que a mitjans dels 90 l’edat
mitjana de la població barcelonina ja superava els 43 anys i l’any 2000 la població major de 65
anys suposava gairebé el 22% del total. Un efecte significatiu d’aquest envelliment intens i
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precoç és que des de l’any 1985 el moviment natural de la població –balanç de naixements i
defuncions- sempre ha estat negatiu a Barcelona.

Gràfic 7: Edat mitjana de la població empadronada a Barcelona, 1981-2017

A partir de la dècada dels 2000 les pautes migratòries compensen en bona mesura els factors
estructurals de l’envelliment, fins al punt d’estabilitzar la situació en termes globals. L’edat
mitjana s’ha frenat als 44 anys i la població major de 65 anys representa ara el 21,5% del total.
No obstant això, en l’estructura de la població es segueixen produint canvis molt significatius.
En la base de la piràmide contrasta l’augment del nombre d’infants (0-14) amb la reducció,
pràcticament simètrica, del nombre de joves (15-24). Les franges de l’edat adulta guanyen cert
pes i les de l’edat avançada, tot i que en perden globalment, experimenten un desplaçament
notable cap al sobreenvelliment que passa d’un índex de 46,2 l’any 2000, a 53 l’any 2017 .
Taula 4: Evolució de la població per grups d’edat 2000/2017

Pes sobre la població
2000

2017

% 2000-17

2000

2017

0-14

175.541

205.871

17,3%

11,6%

12,7%

15-24  

176.140

145.349

-17,5%

11,6%

8,9%

25-64   

829.625

924.785

11,5%

54,8%

56,9%

65 i més  

331.665

349.132

5,3%

21,9%

21,5%

Índex d'envelliment

176,0

159,7

Índex de sobreenvelliment

46,2

53,0

Font: Lectura del Padró Municipal d’Habitants (31/12/2000-30/06/2015). Dep. Estadística. Gabinet Tècnic de Programació.
Ajuntament de Barcelona.

19

Els ràpids canvis que ha viscut la societat barcelonina pel que fa als models i les dimensions de
les famílies es veu reflectit en el nombre de persones que, per terme mig, comparteixen un
domicili. En els darrers 25 anys, la pràctica duplicació del nombre de llars unipersonals i
l’increment també notable de les llars amb dues persones corren paral·lels al lent però
continuat descens de les llars amb tres, quatre o cinc persones. De tota manera, en els darrers
4-5 anys les xifres també s’estabilitzen, amb una taxa de llars unipersonals situada a l’entorn
del 30%, si bé acullen només un 12,5% de la població total.

Gràfic 8: Evolució del nombre de domicilis segons el nombre de persones que hi viuen, 1991-2017

Un fenomen que associem a la proliferació de llars unipersonals és el de persones grans que
viuen soles. No té perquè ser una situació traumàtica. De fet, en molts casos respon a una
opció de vida. A partir d’una edat determinada, però, la vulnerabilitat es fa present. A més, la
variabilitat territorial és notable. Ciutat Vella té l’índex de solitud de majors de 65 anys més alt
de la ciutat (32,5), mentre que Les Corts té l’índex més baix, 22,9.
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Taula 5: Envelliment i solitud de la gent gran 2000-2017
BCN

Ciutat
Vella

Eixam ple

SantsSarriàMontjuïc Les Corts S.Gervasi

Dones

82,6

81,4

83,5

82,5

82,8

Homes

75,3

70,4

77,1

74,9

76,8

Índex d'envelliment

176,0

231,3

211,7

171,1

Index de sobreenvelliment

46,2

50,4

51,7

Índex de solitud + 65 anys

23,8

32,0

Índex de solitud + 75 anys

30,6

39,1

Gràcia

HortaGuinardó

Nou
Barris

Sant
Andreu

Sant Martí

82,8

82,5

82,8

82,1

83,8

82,8

78,5

76,6

75,8

75,4

76,3

75,2

141,2

142,8

207,7

174,9

183,8

152,2

155,4

44,7

45,1

49,6

50,7

42,6

39,3

43,5

43,2

26,4

25,2

20,7

22,5

26,2

20,8

20,4

21,7

21,6

32,6

33,4

26,3

28,6

32,1

27,2

28,3

28,0

28,2

2000
Esperança de vida en néixer
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Índex de solitud + 65 anys

25,7

32,5

27,7
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24,2

25,4

24,1

24,4

Índex de solitud + 75 anys
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32,9

32,2

28,7
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30,8
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Índex d'envelliment = (Població de 65 i més anys / població de 0-15 anys) x 100
Índex de sobreenvelliment = (Població de 75 i més anys / població de 65 i més anys) x 100
Índex de solitud 65 i més anys = (Població de 65 i més anys que viu sola / població total de 65 i més anys) x 100
Índex de solitud 75 i més anys = (Població de 75 i més anys que viu sola / població total de 75 i més anys) x 100
* Última dada disponible 2015

Font: Dep. Estadística. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona . Agència de Salut Pública de Barcelona.

2. ACTIVITAT ECONÒMICA
La conjuntura econòmica dels primers nou mesos del 2017 s’ha caracteritzat per una trajectòria
expansiva, amb augments de la producció, creació d’ocupació i reducció de l’atur, rècords
històrics en termes de visitants i transport aeri de passatgers així com l’augment dels indicadors
relacionats amb el consum. Tanmateix, la tensió i la incertesa política a partir del mes d’octubre
ha suposat un sobtat canvi d’expectatives que s’ha traduït en trasllat de seus socials
d’empreses i un alentiment del ritme de creixement dels principals indicadors relacionats amb el
turisme, la construcció, el tràfic de passatgers o les vendes de turismes i que han portat també
a un menor ritme de reducció de l’atur.
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Activitat productiva
Durant els tres primers trimestres del 2017 el PIB de Barcelona ha crescut a taxes per sobre
del 3%, una mica superiors a les taxes registrades a Catalunya i a Espanya, mantenint la
senda expansiva iniciada al 2014 i consolidada entre 2015 i 2016.
Gràfic 9: PIB. Taxes de variació interanual real (%)

Font: Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona i Idescat

El creixement econòmic de Barcelona l’any 2017 ha estat conseqüència del comportament
del sector serveis. Aquest subsector és el preponderant a l’economia de la ciutat, ja que genera
el 90% del seu PIB. Amb un increment mitjà del 3,3% durant el 2017, ha mostrat una dinàmica
força estable durant els darrers dos anys.
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Gràfic 10: PIB per Grans sectors (2016)
Barcelona

Catalunya

Dins del sector serveis, el subsector de les activitats de Comerç, Hostaleria, Transport i
Informació i Comunicacions, ha estat el més dinàmic, amb taxes mitjanes de creixement del
3,8%. La resta d’activitats de serveis han crescut en taxes a prop del 3%.
Gràfic 11: Valor Afegit Brut. Subsector serveis

Font: Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona i Idescat

El PIB de Barcelona suposa una tercera part de l’economia catalana (34% en el 2016). Si
es desagrega sectorialment aquesta dada es constata que pràcticament totes les branques dels
serveis estan per sobre del 40% del total català, destacant-ne dues: les Activitats Professionals,
amb gairebé un 50% i, especialment, amb un pes del 71,6%, el subsector d’Informació i
comunicacions.
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Gràfic 12: Pes del VAB de Barcelona sobre Catalunya. 2016

Font: Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona

Els índexs d’especialització –quocient entre el pes de cada sector sobre el total del VAB de
Barcelona i Catalunya respectivament- mostra l’especialització superior de la ciutat en serveis i
menor en la construcció, la indústria i el sector primari. Els subsectors d’Informació i
Comunicacions i de les Activitats professionals, científiques i tècniques apareixen com els de
major especialització a l’economia de la ciutat.
Amb un índex d’especialització per sobre del 2 (un 200% del pes que aquestes activitats tenen
a Catalunya) trobem la branca d’Informació i comunicacions. També destaquen les Activitats
professionals, les artístiques i les financeres.
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Gràfic 13: Especialització de l’economia de Barcelona. Catalunya=1. 2016

Font: Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona

En relació amb el teixit empresarial, d’acord amb les darreres dades del Directori Central
d’Empreses (DIRCE) de l’INE, a Barcelona hi havia 178.607 empreses al 2017, un 2,5% més
que al 2016. El teixit empresarial és majoritàriament d’empreses petites i mitjanes, tant a
Barcelona com a Catalunya.

Gràfic 14: Dimensió de les empreses. Any 2017

Font: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE
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El nombre de societats mercantils creades va iniciar una recuperació a partir del 2010 i entre
2015-2016 el ritme de constitució d’empreses va ser més intens (el 13,6% al 2016). La
dinàmica expansiva va continuar la primera part del 2017 però des del juny el nombre
d’empreses constituïdes va disminuint. Així entre gener i octubre (darrera dada disponible) el
nombre acumulat de societats mercantils creades ha estat un 6,2% inferior al mateix període de
2016.
Gràfic 15: Societats mercantils constituïdes i taxa de variació interanual

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE)

L’Enquesta de Clima Empresarial de finals de 2016 mostrava una opinió favorable de la
marxa dels negocis de les empreses de l’AMB durant tots els trimestres de l’any però
especialment intensa el darrer trimestre, consolidant l’evolució positiva que es manifesta des
del 1r. trimestre de 2015. Al llarg de 2017, la marxa dels negocis segueix essent positiva fins el
3er trimestre d’enguany, cosa que reflecteix la consolidació de la recuperació econòmica en
l’àmbit empresarial. Tanmateix, al 3r. trimestre s’observa un lleu empitjorament respecte al
trimestre anterior, segons l’enquesta realitzada a finals de setembre a gairebé 1.000 empreses
de l’AMB. En relació amb un any enrere, però, tots els sectors milloren excepte la indústria.
Pel que fa a les perspectives pel 4rt. trimestre de 2017, també són favorables, tant a l’AMB
(amb un saldo positiu del 17%), com a Catalunya (amb un saldo del 15%), tot i que el saldo es
modera respecte als trimestres precedents, en perdre força alguns factors que havien jugat a
favor del creixement, com ara el tipus de canvi de l’euro o el preu del petroli.
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L’Economia Social i Solidària també s’obre pas a la ciutat de Barcelona. Es desplega en una
vessant socioempresarial formada per diferents sectors, com les branques del cooperativisme
(de treball, de serveis, de consum, d’ensenyament, d’habitatge, de crèdit); les societats
laborals; les associacions i fundacions del Tercer Sector Social; les empreses d’inserció i
els Centres Especials de Treball; les mutualitats de previsió social i les finances ètiques i
solidàries. I també ho fa des de la vessant comunitària dels grups de consum agroecològic, la
gestió ciutadana i comunitària d’equipaments socials, les escoles lliures, els grups de criança,
els horts urbans i comunitaris, els mercats d’intercanvi i els bancs del temps, entre d’altres.
Les darreres dades recollides 2 permeten estimar en prop de 5.000 les iniciatives d’aquest
sector, que representen al voltant del 2,8 % del total d’empreses registrades a la ciutat. Ocupen
més de 53.000 persones, que representen el 8% aproximat de l’ocupació de la ciutat, i generen
el 7% del PIB de la ciutat, amb un volum econòmic de 3.750 milions d’euros. L’oferta de béns i
serveis d’aquests tipus d’empreses engloba pràcticament tots els sectors econòmics tot i que
destaca especialment en les següents àrees d’activitat: construcció i rehabilitacions i
Instal•lacions i reparacions vinculades amb gestió de l’habitatge, prestació de serveis del tipus
consultories, comunicació i arts gràfiques, restauració i serveis d’alimentació i producció
industrial diversa i transports i neteja.
Finalment, en l’àmbit de l’activitat econòmica, cal no oblidar el paper de lideratge públic que té
el propi Ajuntament de Barcelona. L’Administració de la ciutat té un pressupost de 2.736,2
milions d’euros i una plantilla de 13.889 persones a desembre de 2017, de les quals 7.052 són
de l’Ajuntament i 6.837 formen part d’organismes públics i empreses municipals. Pel seu volum,
l’Ajuntament és un agent econòmic de primer ordre que pot liderar canvis cap a una ocupació
estable i de qualitat en moltes de les empreses de la ciutat. Genera milers de llocs de treball en
empreses i en el tercer sector mitjançant la contractació pública de serveis.

Mercat de treball i nivell de formació
Barcelona registra unes taxes d’activitat i ocupació superiors a la mitjana catalana i espanyola, i
tot i que la crisi ha tingut un gran impacte negatiu en el mercat de treball, des de 2014
s’observa una notable millora en termes quantitatius. El repte actualment és traslladar aquests
guanys al terreny qualitatiu, reduint la precarietat existent amb una major estabilitat en la
contractació i millors remuneracions.
La taxa d’atur específica (16-64 anys) de l’EPA del 3r. trimestre de 2017 ha estat de l’11,8%,
set punts per sota respecte la d’inicis de 2014. Tot i que la taxa d’atur a la ciutat és més reduïda
que a Catalunya (12,6%) o Espanya (16,5%), la disminució respecte a un any enrere a
Barcelona (12%) ha estat molt lleugera segons l’EPA, a diferència de la resta d’àmbits, on la
taxa ha caigut més de dos punts, seguint una evolució més coherent amb la que presenten les
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Font: L’Economia Social i Solidària a Barcelona, dades 2015.
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fonts estadístiques registrals. La taxa d’ocupació ha estat del 71,1%, significativament més
elevada que la del conjunt català i espanyol,
Taula 6: Taxes d’activitat, ocupació i atur. Tercer trimestre 2017

Barcelona

Taxa d’activitat
80,6%

Taxa d’ocupació
71,1%

Taxa d’atur
11,8%

Catalunya

78,7%

68,8%

12,6%

Espanya

75,2%

62,8%

16,5%

Font: Encuesta de Población Activa (EPA). INE

El nombre de treballadors afiliats a la seguretat social va experimentar una forta disminució
entre 2007-2012, arribant a marcar mínims durant l’estiu de 2013. A partir d’aquell moment
s’inicia la trajectòria a l’alça, arribant al desembre de 2017 a la xifra de 1.086.451 ocupats, prop
de 26.200 més que un any enrere. Els més de 135.000 nous llocs de treball creats al llarg dels
darrers quatre anys ens situen de nou als nivells d’ afiliació existents a l’estiu de 2008 i suposen
recuperar al voltant del 90% del volum d’ocupació perdut durant la crisi.
Amb tot, el potencial de creixement a la ciutat de Barcelona es va reduint en termes absoluts, i
això explica que el ritme d’augment interanual, tot i ser positiu (+2,5% interanual), s’hagi alentit
respecte als mesos anteriors i envers dos anys enrere i que hagi estat més contingut que el
registrat al conjunt de Catalunya (+3,3%), on l’expansió es manté per l’existència d’una
estructura productiva més diversificada, de la mà de l’activitat industrial i constructora.
Gràfic 16: Treballadors afiliats a la seguretat social (desembre de cada any)

Font: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
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Durant els primers mesos de 2013 la crisi seguia impactant fortament en el mercat de treball, i
al març es va arribar a la punta històrica de 115.154 aturats registrats, moment a partir del
qual l’atur va començar a disminuir. Ho ha anat fent de forma sostinguda al llarg de més de
quatre anys i mig d’evolució favorable, situant-se al desembre de l’any 2017 en nivells
equiparables als de finals de 2008, amb un total de 73.752 persones registrades al SOC,
41.400 menys respecte al màxim de 2013.

Gràfic 17: Atur registrat
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Font: Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

Tanmateix, la dada d’atur de desembre de 2017 suposa un repunt de prop de 2.400 persones
respecte al mes de juliol, en què es va assolir el nivell més baix des de la tardor de 2008. Tot i
que la trajectòria a la baixa s’ha contingut des de l’estiu, el potencial de millora encara és
significatiu, si tenim en compte que la dada actual supera en més del 40% els valors més
baixos de la sèrie, corresponents a 2007, quan el nombre de persones registrades tot just
superava la xifra de cinquanta mil.
L’estimació del pes de l’atur registrat sobre la població de 16 a 64 anys se situa al desembre
de 2017 en el 7% de mitjana a la ciutat, amb una reducció de prop de quatre punts en relació
amb el màxim al que es va arribar els mesos de febrer i març de 2013 (10,9%).
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Però la millora de les xifres d’atur no pot amagar la persistència de fortes desigualtats
territorials. Si bé a tots els barris de la ciutat s’ha observat la tendència a la baixa del pes de
l’atur al llarg d’aquest període, la polarització és encara molt accentuada. El barri que té la
proporció més alta de persones a l’atur actualment és Ciutat Meridiana (14,3%), i al districte de
Nou Barris hi trobem fins a sis barris més on el pes de l’atur és igual o superior al 10%. A l’altre
extrem, els barris que tenen menys proporció de persones a l’atur són els de Vallvidrera, el
Tibidabo i les Planes (2,9%), Pedralbes i Sarrià, aquests dos últims amb un 3,1%.

Gràfic 18: Atur registrat sobre la població de 16-64 anys (%)
Desembre de 2017 – Barcelona: 7,0

Font: Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona
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L’evolució dels registres d’atur per sexes (34.027 homes i 39.725 dones al desembre de 2017)
posa de manifest que el segment masculí ha estat més beneficiat que el femení en aquesta
tendència a la millora en termes quantitatius. L’atur femení representa actualment el 53,9% del
total, i 6 de cada 10 persones que han sortit de l’atur en relació amb els valors màxims de 2013
són homes.
A la vegada, a mesura que s’ha anat reduint el nombre d’aturats, la seva edat mitjana ha anat
augmentant. El segment dels joves de menys de 30 anys a l’atur (9.700 registrats al SOC al
desembre de 2017) s’ha reduït més de la meitat en relació amb els valors més elevats a que es
va arribar durant el primer trimestre de 2010, tant per la durada de la crisi, que va portar molts
joves ampliar els estudis, com per altres factors demogràfics i migratoris. Tanmateix, la
dinàmica descendent de l’atur entre els més joves ha quedat interrompuda l’estiu de 2017 i
sembla iniciar una etapa de contenció, en concentrar aquest segment una part important del
repunt dels aturats registrats dels darrers mesos.
El col·lectiu més nombrós, el dels adults d’entre 30 i 49 anys (un total de 33.600 persones a
l’atur), també ha presentat una evolució molt dinàmica al llarg dels més de quatre anys de
reactivació del mercat laboral, amb un pes sobre el total d’aturats registrats (45,6%) que suposa
7 punts menys respecte al màxim de 2013. En canvi, la reducció de l’atur del col·lectiu de més
edat, de 50 i més anys (prop de 30.400 persones al desembre de 2017) ha estat força més
moderada. De fet aquest segment d’actius concentra un 41,2% del total, gairebé 9 punts més
que quatre anys enrere, i bona part de l’atur estructural.
Malgrat la millora del mercat de treball dels darrers anys -en termes quantitatius-, el pes del
col·lectiu d’aturats de llarga durada no ha experimentat canvis notables i segueix essent molt
elevat (37,8% de l’atur registrat). Tot i que el darrer any el col·lectiu s'ha reduït en més de
4.000 persones (-12,8% interanual), un total de 27.900 persones porten un any o més sense
treballar al desembre de 2017. El col·lectiu femení és el més vulnerable, en representar el 59%
del total d’aturats de llarga durada.
Per nivell formatiu, tres quartes parts de la població aturada (76%) té com a màxim estudis
secundaris, si bé un 16% compta amb titulació universitària, mentre que els tècnics
professionals superiors representen el 7,7%. Tanmateix, en el cas de l’atur de llarga durada, la
proporció d’actius que compta com a molt amb estudis secundaris és 5 punts percentuals més
elevada que la del conjunt de població aturada (81,4%). Dins d’aquest col·lectiu, un 7,7%
només té com a molt estudis primaris, però un 73,7% ha completat l’educació secundària, un
11,5% té titulació universitària i un 7% són tècnics professionals superiors.
El grau de cobertura dels subsidis d’atur ha presentat una evolució a la baixa des del
percentatge més elevat al qual va arribar a inicis de 2010 (73,1%), i al desembre de 2017 es
manté en nivells mínims, situant-se per sota del 50% des de finals de 2015. Això suposa que al
llarg d’aquest període de més de dos anys i fins l'actualitat, hi ha més d'una de cada dues
persones en situació d'atur que no percep cap mena de prestació o subsidi.
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Aquesta situació afecta de ple al col•lectiu d'aturats de molt llarga durada. Malgrat que amb la
millora del mercat de treball també s'ha anat reduint el nombre de persones que porta dos anys
o més a l'atur –més de 2.600 persones només durant el darrer any- el col•lectiu el formen més
de 17.700 aturats registrats, que tan sols en determinats supòsits poden rebre algun tipus de
prestació. La major part d’aquest atur estructural es concentra en el segment d’actius de més
edat, ja que 3 de cada 4 persones que porten 24 mesos o més a l’atur (73,7%) tenen de 50
anys en amunt.

Gràfic 19: Evolució de la taxa de cobertura de l'atur a Barcelona per mesos. 2009-2017

Font : Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
Elaboració del Dep. Estadística. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a la nova contractació, les xifres han anat a l’alça amb la millora de la conjuntura a
partir de 2013, amb un evolució molt positiva durant els darrers quatre anys. L’any 2016 va
tancar amb una xifra rècord de contractació acumulada, superior al milió de contractes, amb un
increment de l’11,4% en relació amb l’any anterior, i el 2017 s’assoleix un nou màxim històric,
amb un total de gairebé 1.115.000 nous contractes, tot i que el ritme d’augment ha estat inferior
(+7,9% interanual), per la desacceleració registrada a partir de l’estiu.
Tanmateix, l’intens ritme de creixement de la contractació dels darrers anys obeeix en bona
part a la proliferació de contractes de molt curta durada. Si bé durant el 2017 la contractació
indefinida segueix liderant clarament l’alça en termes relatius (+10,2% interanual), es redueix el
diferencial amb el ritme d’augment de la contractació temporal (+7,5%), i el pes dels contractes
indefinits avança lleugerament, situant-se en el 14,1% de la nova contractació total.
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Malgrat els canvis normatius que l’havien d’afavorir, el pes relatiu de la contractació indefinida
roman força estancat, oscil·lant al llarg dels darrers cinc anys entre l’11% i el 14% de la
contractació total acumulada. La creació de llocs de treball ha tingut com a contrapartida un
empitjorament de les condicions d’estabilitat del mercat laboral barceloní, amb un augment de
la precarietat, derivada de les elevades taxes de recontractació.

Gràfic 20: Durada dels nous contractes signats

Font : Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. Elaboració GTP. Ajuntament de Barcelona.

Durant el període 2011-2017, al voltant del 40% de la nova contractació no ha sobrepassat el
mes de durada, i prop de 6 de cada 10 contractes han estat de 6 mesos com a màxim. De cara
a les futures reformes laborals, caldria centrar els objectius en la dotació de major estabilitat als
treballadors amb contractes precaris, establint desincentius a les empreses que, a l'empar de
l'actual sistema de cotització, fraccionen reiteradament les relacions contractuals per estalviarse pagaments de vacances, dies festius i salaris de períodes no corresponents a pics de treball.
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Obertura i projecció exterior
Durant la darrera dècada Barcelona ha esdevingut una de les principals destinacions de
turisme urbà a Europa i focus d’atracció de visitants per motiu de negocis. La ciutat ha vist com
any darrera any (excepte l’any 2008) s’incrementaven tant el nombre de turistes com el de
pernoctacions hoteleres.
Gràfic 21: Visitants i pernoctacions

Font: Turisme de Barcelona

Durant el primer semestre del 2017 l’activitat hotelera mantenia el ritme expansiu de l’any 2016.
El nombre de visitats entre gener-juny es va incrementar en un 4,5% en relació al mateix
període de l’any anterior, i les pernoctacions en un 6,2%. Aquest dinamisme es recolza tant en
la demanda de turisme de procedència estrangera com també de demanda interna.
Tanmateix, el ritme comença a disminuir a partir de l’estiu. A l’agost cauen tant els visitants com
les pernoctacions en relació a l’agost del 2016 (-2,% i -2,3%, respectivament). Al mes de
setembre la caiguda es modera però s’intensifica a l’octubre, amb un 3,9% menys de visitants i
un 6,8% menys de pernoctacions que a l’octubre del 2016, una disminució que s’explica
fonamentalment per la menor demanda de turisme procedent de l’estranger.
La dinàmica turística dels darrers anys i començament del 2017, és un dels factors que explica
que el turisme fos considerat per a la majoria dels barcelonins com el principal problema de la
ciutat segons l’Enquesta de Serveis Municipals 2017, el treball de camp de la qual va ser
realitzat entre els mesos d’abril i juny de 2017.
Un 65% de la població considera que el turisme és el sector econòmic que aporta més riquesa
a la ciutat, un percentatge que ha anat decreixent des del 2010 fins aquesta darrera onada
d’octubre de 2017 de l’Enquesta de Percepció del Turisme. En canvi, en aquest darrera onada
de l’enquesta augmenta la proporció d’aquells que opinen que el turisme és més aviat
beneficiós per a Barcelona i disminueix la dels que pensen que no ho és.
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Gràfic 22: Percepció del turisme a Barcelona
Opinió sobre si el turisme és beneficiós

Font: Enquesta “Percepció del Turisme a Barcelona, octubre 2017, Ajuntament de Barcelona

En tot cas, cada cop més barcelonins i barcelonines consideren que s’ha arribat al límit
d’absorció del turisme, i ha caigut fortament el nombre dels que consideren, per contra, que cal
atreure’n més.
Gràfic 23: Percepció dels límits del turisme a Barcelona

Font: Enquesta “Percepció del Turisme a Barcelona, octubre 2017, Ajuntament de Barcelona
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Tanmateix, el percentatge de població que considera que viu en un barri turístic (32,1%) es
manté força estable durant el 2017.

Gràfic 24. Considera que viu en un barri turístic

Font: Enquesta “Percepció del Turisme a Barcelona, octubre 2017, Ajuntament de Barcelona

El nombre de passatgers en vols internacionals, que arriba al 73% del total de passatgers de
l’aeroport de Barcelona, mostra el grau d’internacionalització que ha assolit la ciutat. El Prat és
ja el novè aeroport europeu en nombre de passatgers fruit d’un increment constant que ha anat
encadenant rècords des del 2009.
L’any 2017 un total de 47,2 milions de passatgers van passat per l’aeroport, un 7,1% més que
al 2016. Però a l’igual que altres indicadors, el comportament del primer semestre de l’any ha
estat més dinàmic que el del darrers mesos, quan l’activitat aeroportuària va moderar el ritme
de creixement, especialment per la reducció de passatgers procedents de la UE, que suposen
el 55% del total de passatgers per l’aeroport. En canvi, la resta de tràfic internacional manté un
bon ritme de creixement i l’augment del trànsit internacional ha estat finalment del 6,8%.
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Gràfic 25: Passatgers a l’aeroport

Font: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

El nombre de passatgers en creuers al Port de Barcelona entre gener i novembre de 2017,
gairebé 2,6 milions, és pràcticament igual que el mateix període de l’any anterior. Tanmateix,
des de començament d’any el nombre de creueristes ha estat inferior a l’any 2016, excepte els
dos darrers mesos.
Gràfic 26: Passatgers al port
Milers

Total de Passatgers
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Font: Autoritat Portuària de Barcelona. Port de Barcelona
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Ciutat Digital

La presència de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en tots els àmbits de la
societat és un fet consumat i forma part essencial de les vides de la gran majoria de les
persones. La innovació tecnològica és cada cop més present i es produeix de forma més
accelerada. Barcelona disposa d’una xarxa d’internet d’alta velocitat, amb més de 460.000
línies de banda ampla l’any 2012. Ara bé, cal estudiar en profunditat si aquesta innovació té
una repercussió ben distribuïda entre tots els barris de la ciutat.
L’equipament TIC a les llars s’ha anat estenent els darrers anys i segons l’Enquesta de Serveis
Municipals del 2017, un 85,7% dels barcelonins tenen ordinador a casa, 9 punts més que l’any
2010, i un 85,8% tenen connexió a internet. Però les desigualtats per districtes són importants:
mentre que a Sarrià - Sant Gervasi gairebé un 91% dels enquestats reconeixen tenir ordinador
a la llar, aquest percentatge es queda en el 73,3% al districte de Nou Barris.

Gràfic 27: disponibilitat d’ordinadors i Internet a les llars de Barcelona (2017)
% Ordinadors a casa

% Internet a casa

Font: Enquesta de Serveis Municipals. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona

La ciutat disposa actualment d’una extensa xarxa de punts de servei WiFi operatius, un total de
1.141 a finals de 2016, més de 300 dels quals localitzats a l’Eixample (28,6% del total). Per
altra banda, durant el 2016 es va ampliar el servei WiFi a TMB, amb un total de 16 estacions de
metro i 380 autobusos que ofereixen el servei.

38

Gràfic 28: Punts de connexió Barcelona Wifi

Font: Anuari Dep. Estadística. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona
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3. DESIGUALTATS
La igualtat i l’equitat constitueixen dos valors de bona part de les societats occidentals,
principalment de les que s’enclaven dins de l’anomenat model social europeu. A hores d’ara, a
la majoria d’aquestes societats els ciutadans perceben grans desigualtats econòmiques, socials
i de drets entre grups socials i territoris. En els darrers anys, la desigualtat ha passat a ocupar
un espai protagonista en el debat públic i en la recerca social. S’han generat molts informes
impulsats per institucions de signes i orientacions molt diferents, i aplicant una gran diversitat
de metodologies i d’indicadors. Tots ells constaten un augment de la desigualtat i un
eixamplament de la bretxa entre rics i pobres.
Barcelona no ha escapat d’aquesta tendència, i també ha vist com durant els anys de la crisi
les desigualtats augmentaven entre persones i barris, derivant en un augment de les situacions
de vulnerabilitat i del risc a la pobresa i exclusió social. Són diversos els indicadors que, sota
enfocaments diferents, il·lustren aquestes desigualtats: la renda, els ingressos salarials o l’atur
determinen la desigualtat econòmica; la pobresa té moltes dimensions (infància, gent gran,
dones, immigrants...). Alhora, la desigualtat social també es manifesta en les desigualtats
d’accés a l’educació, a la cultura, a l’habitatge, a la tecnologia o a la salut. En les pàgines que
segueixen, s’analitzen en detall dues vessants de la desigualtat que són clau en la integració i
la cohesió social: la desigual distribució de la renda per barris i la desigualtat salarial.

La desigual distribució de la renda
La Renda Familiar Disponible 3 (RFD) per càpita a Barcelona es va situar l’any 2016 en
20.800 euros, un 3,1% més que un any enrere. Per segon any consecutiu, l’augment de la
renda es va recolzar en la consolidació de la trajectòria econòmica expansiva i en el fort
dinamisme del mercat de treball.
Per districtes, la distribució de la renda dins de Barcelona és molt semblant a la d’anys
anteriors. Amb lleugeres variacions dels valors en l’índex de renda, els districtes mantenen una
estabilitat total en la posició jeràrquica per tercer any consecutiu. Sarrià-Sant Gervasi –per la
banda alta- i Nou Barris –per la baixa- ocupen les posicions extremes. Per sobre de la mitjana
se situen les Corts, l’Eixample i Gràcia, mentre que la resta de districtes se situen per sota, cinc
d’ells amb valors molt propers -Sant Martí, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sants Montjuïc i Sant
Andreu, entre el 75% i el 89% de la mitjana-, i un –Nou Barris- força allunyat de la resta amb un
lleuger repunt a l’alça en relació amb un any enrere.
3

La Renda Familiar és el conjunt d’ingressos de què disposen els habitants d’un territori per destinar-los
a consum o estalvi. L’indicador de Renda Familiar Disponible per càpita de Barcelona és un indicador
teòric que es construeix a partir de diverses variables (atur, nivell d’estudis, evolució i potència del parc
de turismes i preus al mercat immobiliari) que s’actualitzen periòdicament. Permet conèixer la posició
relativa de cadascun dels barris en relació amb la mitjana de la ciutat, fixada en un valor igual a cent.
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Taula 7: Renda Familiar Disponible per càpita 2016
Població
resident

RFD/càpita
(€/any)

2016

2016

1. Ciutat Vella

100.451

18.045

73,5

79,7

85,5

86,9

2. l'Eixample

264.487

24.767

115,8

115,9

115,8

119,3

3. Sants-Montjuïc

181.162

16.409

82,5

75,8

78,1

79,1

4. Les Corts

81.708

28.237

138,6

139,7

138,3

136,0

5. Sarrià-Sant Gervasi

148.172

37.852

178,7

184,3

188

182,4

6. Gràcia

120.907

21.875

104,6

108,5

105,8

105,4

7. Horta-Guinardó

167.571

16.436

86,5

77,7

79,6

79,2

8. Nou Barris

164.971

11.427

70,8

53,7

53,8

55

9. Sant Andreu

146.706

15.459

84,3

73

72,8

74,5

10. Sant Martí

234.292

18.077

87,7

85,6

86,5

87,1

1.610.427

20.757

100

100

100

100

Districtes

Barcelona

Índex RFD BCN=100
2007

2014

2015

2016

Nota: en la comparació de diferents anys cal tenir presents els canvis en les fonts d'informació estadística que
s'utilitzen en l'elaboració de l'índex.

Tot i els retrocessos del període de crisi, l’agrupació de la població segons els tres grans
estrats de renda permet seguir considerant Barcelona com una ciutat de rendes mitjanes, amb
un 47,9% de la població ubicada en aquest segment. Al llarg del 2016 la remuntada de la
situació econòmica ha afavorit que el segment de renda mitjana continuï guanyant pes
lentament; de fet, una part de la població que havia caigut cap al segment baix ha tornat a pujar
cap al mitjà, mentre que les rendes altes han mantingut un pes relatiu similar al del bienni
anterior.
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% de població

Gràfic 29: Evolució de la població de Barcelona per grans grups de RFD
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Font: Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona

La distribució de la renda per barris té un to general d’estabilitat en relació amb els anys
precedents. Una gran majoria de barris s’ha tornat a situar en valors pròxims als assolits el
2015, amb suaus moviments a l’alça o a la baixa, tant dels valors dels índexs com de la posició
relativa. La visió general que dóna el mapa de la pàgina següent continua perfilant amb força el
contrast de renda entre els barris de la zona oest i els de la zona nord.
Les dades de 2016 revelen que la interrupció del creixement de les desigualtats (mesurada
com a distància entre els extrems) que es va detectar el 2015 ha tingut continuïtat el 2016. És
un nou indici de fre de la polarització que havia avançat de forma ininterrompuda des de 2007
fins a 2015. El 2016 la distància entre el valor màxim (Pedralbes, de Les Corts, amb un valor de
242,4) i mínim (Ciutat Meridiana, de Nou Barris, amb un valor de 34,3) continua sent molt
elevada, però és dues dècimes inferior a la d’un any abans. La concentració de la barris amb
renda baixa –que en general tenen poca població- és molt acusada: vuit dels deu barris de
menys renda de la ciutat pertanyen a Nou Barris.
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Renda Familiar Disponible per càpita - Any 2016
Barris de Barcelona

Renda Familiar Disponible per càpita
Any 2015 (números índex. Base Barcelona = 100)

Molt alta (més de 159)
Alta (de 126 a 159)
Mitjana-alta (de 100 a 126)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Baixa (de 63 a 79)
Molt Baixa (menys de 63)
Ciutat Vella
Les Corts
Horta-Guinardó
01 el Raval
19 les Corts
33 el Baix Guinardó
02 el Barri Gòtic
20 la Maternitat i San Ramon
34 Can Baró
03 la Barceloneta
21 Pedralbes
35 el Guinardó
04 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
36 la Font d'en Fargues
Sarrià-Sant Gervasi
37 el Carmel
l'Eixample
22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
38 la Teixonera
05 el Fort Pienc
23 Sarrià
39 Sant Genís dels Agudells
06 la Sagrada Família
24 les Tres Torres
40 Montbau
07 la Dreta de L'Eixample
25 Sant Gervasi - La Bonanova
41 la Vall d'Hebron
08 l'Antiga Esquerra de l'Eixample
26 Sant Gervasi - Galvany
42 la Clota
09 la Nova Esquerra de l'Eixample
27 el Putxet i el Farró
43 Horta
10 Sant Antoni
Gràcia
Nou Barris
Sants-Montjuïc
28 Vallcarca i Penitents
44 Vilapicina i la Torre Llobeta
11 el Poble Sec
29 el Coll
45 Porta
12 la Marina del Prat Vermell
30 la Salut
46 el Turó de la Peira
13 la Marina de Port
31 la Vila de Gràcia
47 Can Peguera
14 la Font de la Guatlla
32 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
48 la Guineueta
15 Hostafrancs
49 Canyelles
16 la Bordeta
50 les Roquetes
17 Sants – Badal
51 Verdun
18 Sants
52 la Prosperitat
53 la Trinitat Nova
54 Torre Baró
55 Ciutat Meridiana
56 Vallbona
Font: Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona

Sant Andreu
57 la Trinitat Vella
58 Baró de Viver
59 el Bon Pastor
60 Sant Andreu
61 la Sagrera
62 el Congrés i els Indians
63 Navas
Sant Martí
64 Camp de l'Arpa del Clot
65 el Clot
66 el Parc i la Llacuna del Poblenou
67 la Vila Olímpica del Poblenou
68 el Poblenou
69 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
70 el Besòs i el Maresme
71 Provençals del Poblenou
72 Sant Martí de Provençals
73 la Verneda i la Pau
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La desigual d’ingressos salarials
Els salaris constitueixen la principal font d’ingressos per a la major part de la població de
Barcelona. Juntament amb altres rendiments del treball i de les rendes del capital, ocupen les
posicions primàries de generació de les anomenades rendes de mercat, a partir de les quals la
intervenció del sector públic acaba de modelar la renda disponible de les llars.
Les remuneracions salarials mitjanes
Segons l’explotació de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) el sou mitjà dels
residents a Barcelona va ser el 2016 de 29.176 euros bruts, un 14,5% superior al de Catalunya
i un 23,2% al d’Espanya. En relació amb 2015, el salari mitjà de Barcelona va augmentar un
1,1% nominal, un avanç positiu –per segon any consecutiu- que no pot compensar els
descensos d’anys anteriors. En termes acumulats des de 2010, els salaris han perdut un 5,7%
el seu poder adquisitiu. Les noves condicions laborals que imperen des de la crisi configuren,
en general, una nou marc d’ocupació més precària i de remuneracions més baixes.

Gràfic 30: Guanys salarials mitjans a Barcelona i d’altres àmbits (euros, 2016)

Però aquests salaris mitjans no capten amb precisió les enormes disparitats associades a
algunes característiques personals dels treballadors, del lloc de treball que ocupen o del sector
en què s’emmarquen. En general, a Barcelona cobren salaris més alts els homes, les persones
més grans, les que tenen més formació acadèmica i les que tenen nacionalitat espanyola, les
que ocupen càrrecs de responsabilitat i les que tenen contractes indefinits a jornada completa.
Com passa a tot arreu, els salaris dels homes són superiors als de les dones. El salari mitjà de
les barcelonines va ser el 2016 de 25.669 euros, un 21,8% inferior al dels homes. Aquesta
diferència (bretxa salarial), va ser inferior a la del bienni anterior i també a la del conjunt
d’assalariats –visquin o no a Barcelona- que ocupen un lloc de treball a la ciutat (26,6%) i a la
dels assalariats del conjunt d’Espanya (24,4%).
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La bretxa salarial és generalitzada i estructural: les dones cobren menys que els seus
homòlegs en totes les franges d’edat, en tots els nivells educatius, nacionalitats i grups
professionals, en gairebé tots els sectors i amb tot tipus de contracte i jornada, amb
independència de si tenen molta o poca presència relativa en cadascun d’aquests grups.
També l’edat és un fort determinant del salari. Tradicionalment, factors com una major antiguitat
o experiència justificaven que els salaris fossin més elevats en les edats avançades.
Actualment, aquestes disparitats entre edats s’han eixamplant, reflectint la creixent dualitat
entre qui tenia i manté un lloc de treball, i qui s’ha incorporat recentment al mercat laboral (o hi
ha reingressat després d’un període d’inactivitat, per exemple). Un bon exemple del paper
discriminant de l’edat en el salari és que la remuneració mitjana dels joves d’entre 25 i 29 anys
és un 38% inferior a la mitjana.

Gràfic 31: Salaris mitjans per grups d’edat a Barcelona (euros, 2016)

El tipus de contracte i de jornada laboral es perfilen també com dos dels determinants més
directes del nivell salarial: els assalariats amb contracte indefinit van cobrar el 2016, de mitjana,
un 71% més que els que tenien contracte temporal, mentre que els que tenien jornada
completa van cobrar més del doble dels que treballaven amb jornada parcial. En general, el
major pes del col·lectiu femení en les modalitats de contractes a temps parcial i fixes
discontinus explica perquè la bretxa salarial és més reduïda en aquestes tipologies de
contractes.
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Gràfic 32: Salaris mitjans per tipus de jornada i de contracte a Barcelona (euros, 2016)

La desigualtat i la dispersió salarial
La distribució salarial a Barcelona adopta la forma tradicional de les distribucions de renda, amb
una forta asimetria a la dreta determinada per una gran concentració d’observacions al voltant
de la mediana i una escassa presència relativa de valors molt elevats que formen una llarga
cua a la dreta.
Gràfic 33: Distribució salarial a Barcelona, 2016
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Una de les mesures clàssiques per determinar com es distribueixen els salaris i si ho fan o no
de forma equitativa són les ràtios entre percentils. A Barcelona, la dispersió salarial (mesurada
com a quocient entre el percentil 90 i el 10) és 7,1, un valor elevat però inferior al del bienni
precedent i també més baix que el que es registra a d’altres grans ciutats espanyoles.
La dispersió salarial de les barcelonines és inferior a la dels homes, principalment perquè als
percentils alts els valors salarials de les dones són força més baixos. En general, la distribució
salarial dels homes és més desigual i la concentració més elevada.
L’augment de la desigualtat salarial que s’ha produït en els darrers anys ha coincidit amb un
procés de reforma del mercat laboral orientat a incrementar l’ocupació (via les reformes laborals
de 2010 i, sobretot, la de 2012). Entre les conseqüències no desitjades, l’augment de la
temporalitat i de la precarietat, que han derivat en un agreujament tant de la desigualtat
intergeneracional, com de la bretxa entre treballadors que tenen un contracte laboral antic i els
que en tenen un de nou, com de la bretxa entre els treballadors que tenen i els que no tenen
feina estable. Els llocs de treball creats durant la recuperació no han assolit encara el nivell de
remuneració ni d’estabilitat que es van destruir durant la crisi. En part, aquestes diferències
impliquen una devaluació salarial per als que romanen ocupats, però també s’expliquen per
variacions en l’estructura de l’ocupació assalariada.
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4. DRETS SOCIALS
Serveis Socials
La conjuntura econòmica dels últims anys ha fet que la demanda de Serveis Socials a la
ciutat hagi estat elevada. L’enquesta sociodemogràfica de Barcelona realitzada al llarg de l’any
2017, ens diu que el 15,2% de la població de Barcelona té una renda anual per sota el llindar
de pobresa (llindar de pobresa=10.054,4 euros nets anuals per llars d’un adult) i un 20,8%
pateix alguna de les situacions recollides en la taxa AROPE 4 . La taxa AROPE oficial
corresponent a Catalunya va ser del 23,5% el 2015, a Espanya del 28,6% i a la UE del 23,7%.
Aquesta situació incideix, sens dubte, en la demanda de serveis socials de la ciutat. El juny del
2017 el nombre de persones ateses superava ja les 57.000, un 5% més que al mateix període
de 2016. Les dones hi són majoritàries, pel fort biaix de gènere de situacions de gran
vulnerabilitat, com les famílies monoparentals o les pensions no contributives. Una enquesta
realitzada a 6.623 llars del col•lectiu d’usuaris/es de serveis socials revela que un 70,2% de les
persones entrevistades estan en situació de privació material severa, i el 53,9% no poden
mantenir la llar a una temperatura adequada durant els mesos més freds.
El nombre de persones ateses als centres de serveis socials s’ha incrementat més d’un 20% en
relació amb el 2011, amb un total de 77.737 persones ateses el 2016. El juny del 2017 el
nombre de persones ateses supera ja els 57.000, xifra un 5% més elevada que la corresponent
al mateix període de 2016.
Taula 8: Usuaris de Serveis Socials

Font: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona.
4

La taxa AROPE indica el percentatge de persones que estan almenys en una d’aquestes tres
situacions: per sota del llindar de risc de pobresa, patint privació material severa (PMS) i/o en llars de
baixa intensitat del treball (BITH).
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Els serveis adreçats a la gent gran són un dels pilars bàsics de la política social de
l’Ajuntament. Continua creixent la cobertura del servei de teleassistència als majors de 65
anys, que el mes de desembre de 2016 se situava en el 22,5%, 7 punts percentuals més que el
2011, amb un total de 81.239 usuaris. Al mes de juny del 2017 el nombre d’usuaris era ja de
84.125, un 5,3% superior a la dada de juny del 2016 i amb una cobertura del 23,4%. També les
persones ateses amb serveis d’atenció domiciliària han augmentat més d’un 25% respecte el
2011, amb un total de 20.782 persones ateses a finals del 2016, i al mes de juny ja eren
21.021, gairebé un 10% mes que el juny de 2016.
A més de l’atenció social a la gent gran, hi ha altres col·lectius que també requereixen serveis
específics, com per exemple els menors en risc atesos als centres oberts, amb un total de
3.530 menors atesos el 2016 (3.113 entre gener i juny de 2017); les persones amb
discapacitat, amb més de 350.000 viatges adaptats el 2016 (186.073 entre gener i juny de
2017); les persones vulnerables, amb més de 500.000 àpats servits als menjadors socials
(256.508 entre gener i juny de 2017) o les persones nouvingudes, amb un total de 13.347
atesos pel SAIER (servei d’assistència a immigrants, estrangers i refugiats) i 9.731 entre gener i
juny de 2016.
En aquest últim cas cal destacar l’augment registrat en el nombre de refugiats atesos pel
SAIER, que amb dades tancades a novembre de 2017 sumen 4.403 persones, gairebé el doble
que l’any 2016 (2.292). A més, l’arribada de peticionaris amb nens arribarà a la xifra rècord de
684, un 139% més que l’any 2016 i un 234% més que el 2015. L’Ajuntament destina més d’1,5
milions d’euros a atendre els refugiats que encara no es beneficien del programa estatal
d’acolliment.
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Taula 9: Usuaris de Serveis Específics

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

A nivell general, s’observa que les dones són majoritàries en l’ús dels diferents serveis,
sobretot pel que fa referència a les persones ateses als centres de serveis socials, el servei de
teleassistència i les beneficiàries de la targeta rosa. Això posa de manifest la major esperança
de vida i també la major vulnerabilitat de les dones; especialment de les dones grans.
Un dels col·lectius que també mereixen una atenció social especial en l’actual context de crisis
econòmica és el d’infants i joves. Segons dades del Baròmetre de la Infància i les famílies de
Barcelona referents a l’any 2014, l’1,4% dels infants menors de 16 anys vivien aleshores en
llars on no es poden permetre un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies; en els
barris més pobres aquest percentatge arriba al 4,4%. D’altra banda, un 11,3% dels menors de
16 anys no poden realitzar de forma regular activitats d’oci i esport i un 7,5% no poden
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participar en els viatges i esdeveniments escolars pels quals s’havia de pagar; en els barris
més pobres aquest percentatge arribava al 19,6%.

Per pal·liar aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha fet aportacions extraordinàries al
Consorci d’Educació per tal de cobrir totes les sol·licituds d’ajuts de menjador. Pel curs 20152016, l’Àrea de Drets Socials ha ampliat en 8,5 milions d'euros la dotació pressupostària per
beques de menjador amb la voluntat de garantir la cobertura de necessitats i ampliar la quantia
de les ajudes que reben les famílies en situació de vulnerabilitat. Amb aquest pressupost
addicional, la despesa total prevista en ajuts per menjadors escolars, arriba als 16,5 milions
d'euros, un 43% més que el curs anterior, i s’han concedit 22.464 ajuts que cobreixen el 80%
de les sol·licituds totals. També la Campanya de Vacances d’Estiu, de suport de les activitats
de lleure d’estiu per als infants, té una tendència expansiva. Va atorgar 15.178 ajuts durant
l’estiu del 2016, un 39% més que l’edició del 2015, per un import total de 2,7 milions d’euros.

Educació
Els ensenyaments de règim general en el curs 2016-17 han comptat amb 255.493 alumnes,
xifra que suposa un increment de 576 alumnes en relació amb el curs anterior. L’augment
relatiu més important s’ha donat entre l’alumnat d’escoles bressol i llars d’infants,
d’ensenyament secundari obligatori i de batxillerat. Per contra, cau el nombre d’alumnes dels
graus mitjà i superior de formació professional.
En total, un 41,6% dels alumnes del curs 2016-17 estudien en centres públics. Els percentatges
més alts d’ensenyament públic corresponen a escoles bressol i llars d’infants, educació infantil i
formació professional de grau mitjà.
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Taula 10: Alumnes ensenyament règim general en centres públics, concertats i privats
Curs
2014-2015

Curs

Curs

Var.
Absoluta

Var. %

% centres
públics
2015-2016 2016-2017 16-17/15-16 16-17/15-16 2016-17

Escoles bressol i llars d'infants

17.245

17.331

17.795

464

2,7%

47,2%

Educació infantil (3-6 anys)

39.895

40.038

39.737

-301

-0,8%

45,9%

Educació primària (6-12 anys)

81.487

81.872

82.073

201

0,2%

42,9%

Educació Secundària Obligatòria

53.941

54.565

55.248

683

1,3%

35,9%

175.323

176.475

177.058

583

0,3%

41,4%

Batxillerat

21.950

22.246

22.568

322

1,4%

37,7%

Formació Professional de Grau Mitjà

12.197

12.905

12.393

-512

-4,0%

45,0%

Total ensenyaments secundaris (16-18 anys)

34.147

35.151

34.961

-190

-0,5%

40,3%

Formació Professional de Grau Superior

21.705

22.112

21.943

-169

-0,8%

42,8%

Educació Especial

2.157

2.211

2.099

-112

-5,1%

16,6%

Programes de Formació i Inserció

1.513

1.637

1.637

0

0,0%

40,5%

252.090

254.917

255.493

576

0,2%

41,6%

Total ensenyaments bàsics (3-16 anys)

Total Barcelona

Font: Consorci d’Educació de Barcelona

El total d’alumnes matriculats a les escoles bressols públiques i privades de la ciutat durant el
curs 2016-17, ha estat de 17.795, xifra un 2,7% superior a la del curs anterior.
Pel que fa a les escoles bressols municipals, el curs 2017-2018 s’ha iniciat amb un total de
8.194 places disponibles a les 98 escoles existents a la ciutat.
La demanda no atesa a nivell de ciutat en aquest curs representa el 46% del total, un punt
inferior a la del curs anterior. Els districtes on la demanda no atesa ha estat igual o superior al
50% han estat l’Eixample (69%), Les Corts (56%) i Gràcia (50%). Els districtes d’HortaGuinardó (33%), Nou Barris (34%), Sant Martí (37%) i Ciutat Vella (38%) són els que han tingut
una menor demanda no atesa.

52

Gràfic 34: Evolució de les places/escoles bressol municipals

Font: Institut Municipal d’Educació de Barcelona

El curs 2017-2018 és el primer en el qual l’Ajuntament de Barcelona ha implantat un sistema de
tarifació social en el pagament de les quotes de les escoles bressol municipals, per tal d’ajustar
millor la quota que cada família paga amb la renda familiar de què disposa. Per aconseguir-ho
es passa d’un sistema en el qual hi havia un únic preu, de 289€, al qual se li aplicaven
bonificacions del 80%, 60% o 30%, a un sistema de tarifació en funció dels ingressos de la
família, establint un ventall de 10 nivells. Amb aquest sistema s’han concedit un total de 7.662
tarifacions, de les quals un 31% corresponen al nivell de renda més baix.
Taula 11: Distribució de trams de tarifació social a les llars d’infants municipals (2017/18)

Font: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
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Pel que fa a la qualitat del sistema educatiu, els indicadors d’èxit escolar mostren una millora
continuada de la taxa de graduació de l’ESO des del curs 2009-2010, fins a superar el 90%.

Gràfic 35: Taxa de graduació a l’ESO

Font: Consorci d’Educació de Barcelona

Taula 12: Taxa de graduació a l’ESO per districtes
2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Ciutat Vella

70,0

72,9

78,5

78,3

78,4

Eixample

85,5

89,9

92,1

90,9

91,6

Sants-Montjuïc

81,5

83,1

82,6

85,1

85,8

Les Corts

92,6

94,7

94,7

93,4

95,2

Sarrià-Sant Gervasi

93,8

94,9

96,4

96,0

96,2

Gràcia

90,4

89,7

93,5

91,5

92,1

Horta-Guinardó

84,9

85,0

88,6

88,8

89,9

Nou Barris

77,8

81,8

81,5

85,6

85,7

Sant Andreu

85,6

88,2

87,0

87,7

90,6

Sant Martí

80,4

84,7

87,3

84,9

85,5

Barcelona

85,4

87,7

89,4

89,6

90,2
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Gràfic 36: Taxa de graduació a l’ESO per districtes (dispersió)

Font: Consorci d’Educació de Barcelona

Per districtes s’observen notables diferències en les taxes de graduats. Ciutat Vella presenta
mínims en tots els cursos escolars, encara que la situació evoluciona positivament en els
quatre darrers anys, mentre que Sarrià-Sant Gervasi presenta les taxes màximes, amb
diferències al voltant de 20 punts respecte a les de Ciutat Vella.
Segons dades de l’Enquesta de Serveis Municipals, la taxa d’abandonament escolar de la
població entre 18 i 24 anys es situa en el 9,5% l’any 2017, un punt per sobre de la de 2016
(8,5%) però més de d’un punt per sota de la del 2015 (10,8%). Aquesta taxa es troba molt per
sota de la de Catalunya (18%) i de la d’Espanya (19,4%) i fins i tot de la UE (10,8%) 5.
Altre indicador significatiu pel que fa a l’ESO és l’índex de no superació de les proves de
competències bàsiques que es realitzen a 4rt. Recull el percentatge d’alumnes que no superen
el nivell més baix de puntuació per les quatre assignatures avaluades.
A nivell de ciutat, l’índex corresponent al curs 2015-2016 mostra com una part significativa dels
alumnes avaluats (un 8,5% en català, un 8,8% en castellà, un 11,8% en anglès i un 12,2% en
matemàtiques), no superen el nivell més baix de puntuació. Malgrat això, l’índex millora a totes
les assignatures si el comparem amb els resultats del curs 2011-2012.
Els resultats per districtes mostren diferències molt significatives en els resultats obtinguts.
Ciutat Vella despunta com el districte amb més proporció d’alumnes que no superen el nivell
més baix, sigui quina sigui l’assignatura, amb percentatges superiors al 25%, seguit de Nou
5

Les dades de Catalunya, Espanya i UE són de l’any 2016 ja que encara no han estat publicades les de
2017.
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Barris amb índexs entre el 17% i 25%. I Sants-Montjuïc, entre el 13% i 18%. Puntualment altres
districtes, com Sant Martí o Sant Andreu, presenten índexs alts en assignatures concretes.
D’altra banda, els districtes de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi són els més ben posicionats en
totes les assignatures. Val a dir també que l’evolució respecte al curs 2011-2012 ha estat
positiva en general per a tots els districtes, amb l’excepció de Nou Barris que presenta índex de
no superació més alts a les assignatures de català i castellà i de Sants-Montjuïc, que empitjora
només en l’assignatura de castellà.
Gràfic 37: Índex de no superació de les proves de competències bàsiques de 4rt. d’ESO. Curs
2015-16

Font: Consorci d’Educació de Barcelona

56

Una de les variables, que no l’única, que pot explicar les desigualtats territorials observades en
matèria educativa, és la renda familiar disponible. En el gràfic podem observar com els
districtes amb un índex de RFD per càpita més alt com Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i
l’Eixample, presenten índexs de no superació de competències bàsiques baixos, mentre que
els districtes amb índex de renda per sota de la mitjana, presenten índexs de no superació de
competències bàsiques més alts. Els casos de Ciutat Vella i Nou Barris són prou il·lustratius al
respecte.
Gràfic 38: Índex de no superació de les proves
de competències bàsiques de 4rt. d’ESO vs RFD pc.

També la composició de l’alumnat a les aules és una variable a tenir en compte per explicar la
desigualtat territorial en matèria educativa. Al gràfic següent s’observa com els districtes amb
una major presència d’alumnat estranger a les aules d’ensenyament obligatori (alumnes de 3 a
16 anys), presenten índexs de no superació de competències bàsiques més alts, com és el cas
de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris.
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Gràfic 39: Índex de no superació de les proves de
competències bàsiques de 4rt. d’ESO vs % d’estrangers.

La distribució de l’alumnat estranger per districtes, paral·lelament a la distribució de la població
estrangera, no és homogènia. Els districtes amb major nombre de residents estrangers tenen
òbviament major percentatge d’alumnat estranger a les aules, però s’observa com la relació no
sempre és proporcional.

Taula 13: Alumnes de nacionalitat estrangera d’educació infantil, primària i secundaria
obligatòria per districte (curs 2016-17)

% població
estrangera
s/total (2016)

% alumnat
estranger s/total
(curs 2016-17)

Ciutat Vella

43,2%

40,4%

Eixample

18,7%

12,5%

Sants-Montjuïc

18,7%

20,9%

BCN

16,6%

13,0%

Les Corts

11,2%

7,4%

Sarrià-Sant Gervasi

11,2%

4,3%

Gràcia

15,3%

9,3%

Horta-Guinardó

11,7%

10,2%

Nou Barris

14,8%

21,0%

Sant Andreu

11,4%

10,9%

Sant Martí

15,4%

14,2%

Font: Consorci d’Educació de Barcelona i Departament d’Estadística
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Així s’observa com als districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant Andreu i
Sant Martí, la proporcionalitat més o menys es compleix, però als districtes de l’Eixample, Les
Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, el percentatge d’alumnat estranger és entre 3,8 i 6,9 punts
inferior al percentatge de població estrangera i, en sentit contrari, el districte de Nou barris té un
percentatge d’alumnat estranger 6,2 punts per sobre del percentatge de població estrangera.
Aquest fet pot tenir a veure amb diferent composició de la immigració però també amb la
distribució dels centres escolars públics i privats per districtes, ja que el percentatge d’alumnat
estrangers en centres públics (21,5%) és molt superior als dels centres privats (6,2%). De fet,
els districtes amb menor presència d’alumnat estranger són els que tenen una major proporció
de centres escolars privats.

Ensenyament Universitari
Pel que fa a l’ensenyament universitari, el total d’alumnes matriculats en estudis de grau a les
Universitats de la ciutat, va ser de 171.316 alumnes en el curs 2015-2016 (última dada
disponible). Això suposa una reducció del 9,3% respecte al curs 2010-2011 i del 2,2% respecte
el curs passat. Als centres privats la disminució del nombre de matriculats ha estat inferior.

Taula 14: Alumnes matriculats a les universitats de Barcelona. Centres públics i privats
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Var.
absoluta

Var. %

CENTRES PÚBLICS

170.873

170.060

164.129

159.690

156.340

153.748

-17.125

-10,0%

Barcelona

51.594

50.249

49.437

48.351

47.787

47.348

-4.246

-8,2%

Autònoma de Barcelona

34.083

34.779

34.631

34.420

33.235

32.351

-1.732

-5,1%

Oberta de Catalunya

44.192

43.524

39.031

35.758

33.484

34.033

-10.159

-23,0%

Politècnica de Catalunya

29.687

30.158

28.964

28.610

28.040

25.918

-3.769

-12,7%

Pompeu Fabra

11.317

11.350

12.066

12.551

13.794

14.098

2.781

24,6%

CENTRES PRIVATS

18.009

18.255

17.834

17.357

18.857

17.568

-441

-2,4%

Ramon Llull

13.362

13.249

12.655

12.269

13.586

12.210

-1.152

-8,6%

Internacional de Catalunya

3.316

3.206

3.398

3.219

3.033

3.112

-204

-6,2%

Abat Oliba CEU

1.331

1.800

1.781

1.869

2.238

2.246

915

68,7%

188.882

188.315

181.963

177.047

175.197

171.316

-17.566

-9,3%

Total

Font: Departament d’Estadística. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona

Contràriament, els alumnes matriculats en màsters i doctorats impartits a les universitats de
Barcelona han augmentat gairebé un 47% en relació al curs 2010-2011, assolint un total de
42.633 alumnes. Els alumnes de màsters són els que han pujat amb més força, un 65,4%
respecte al curs 2010-11, i un 21% els de doctorat.
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Aquest fet pot ser degut, d’una banda a l’actual regulació dels ensenyaments universitaris,
recollida a la Declaració de Bolonya, que obliga a la realització d’un màster per poder exercir
determinades professions (com advocat, mestre de educació secundària o enginyer); i de
l’altra, a la cada cop més difícil inserció en el mercat laboral dels joves que acaben un grau i
que obliga a l’especialització dels estudis per poder optar amb més garanties a un lloc de
treball.
Taula 15: Alumnes de màsters i doctorats matriculats a les universitats de Barcelona. Centres
públics
i
privats
Var. %

Var. %

Màsters

Doctorats

Màsters

Doctorats

Màsters

Doctorats

Màsters

Doctorats

Total

14.584

11.467

17.785

13.381

24.406

13.803

67,3%

20,4%

46,7%

Barcelona

5.415

4.229

5.169

5.431

7.345

4.774

35,6%

12,9%

25,7%

Autònoma de Barcelona

2.248

3.198

2.877

4.186

2.865

5.130

27,4%

60,4%

46,8%

Oberta de Catalunya

2.906

56

5.695

197

8.760

230

201,4%

310,7%

203,5%

Politècnica de Catalunya

3.011

3.000

3.131

2.378

4.290

2.322

42,5%

-22,6%

10,0%

Pompeu Fabra

1.004

984

913

1.189

1.146

1.347

14,1%

36,9%

25,4%

CENTRES PRIVATS

2.360

640

3.266

844

3.618

806

53,3%

25,9%

47,5%

Ramon Llull

1.973

399

2.707

437

3.039

420

54,0%

5,3%

45,8%

Internacional de Catalunya

303

227

295

291

315

282

4,0%

24,2%

12,6%

Abat Oliba CEU

84

14

264

116

264

104

214,3%

642,9%

275,5%

16.944

12.107

21.051

14.225

28.024

14.609

65,4%

20,7%

46,8%

Curs 2010-2011

CENTRES PÚBLICS

Total

Curs 2014-2015

Curs 2015-2016

Var. %

Font: Departament d’Estadística. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona

També ha augmentat el nombre d’alumnes que es matriculen en estudis de grau a centres
adscrits a les universitats. Es tracta de centres on es paga una matricula superior a les taxes
oficials universitàries. Pel curs 2015-2016 el percentatge supera el 10% del total d’alumnes
matriculats i la proporció ha augmentat 3,3 punts respecte al curs 2010-2011.

Taula 16: Alumnes matriculats a centres adscrits a les universitats de Barcelona.
Curs
2010-2011

Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Var. p.p

CENTRES PÚBLICS

7,8%

8,6%

10,0%

10,6%

11,0%

11,4%

3,6

Barcelona

5,8%

5,7%

6,0%

6,3%

7,1%

7,8%

2,0

Autònoma de Barcelon

14,7%

15,1%

17,8%

17,8%

18,4%

18,1%

3,4

Politècnica de Cataluny

13,4%

14,2%

15,5%

16,7%

17,2%

17,8%

4,4

Pompeu Fabra

11,6%

18,9%

22,8%

23,5%

21,1%

24,3%

12,7

CENTRES PRIVATS

1,9%

3,5%

3,4%

3,2%

2,6%

2,4%

0,5

Ramon Llull

2,5%

4,9%

4,8%

4,5%

3,6%

3,5%

1,0

Total

7,2%

8,1%

9,0%

9,9%

10,1%

10,5%

3,3

Font: Secretaria d'Universitats i Recerca. Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya
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Finalment constatar com, segons dades del padró municipal, el nivell d’estudis de la població
manté una pauta d’ascens constant. Per primera vegada la taxa d’estudis superiors (que
inclou estudis universitaris i formació professional de grau superior) arriba gairebé al 31%,
amb un diferencial de 1,7 punts a favor de les dones.
Gràfic 40: Població empadronada a Barcelona amb estudis superiors (%), 2009-2017
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Habitatge
El mercat residencial de Barcelona és hereu d’una expansió urbanística que durant el segle
passat va posar l’accent, com al conjunt d’Espanya, en la producció. A diferència de països
europeus com els Països Baixos o Suècia, caracteritzats per amb una intensa intervenció
estatal i una elevada proporció d’habitatge social en lloguer, països com Portugal, Grècia o
Espanya tenen un sector molt gran d’habitatge ocupats de propietat, un sector mínim
d’habitatge social de lloguer i una segment de lloguer de mercat que ha estat de baixa qualitat i
en declivi durant molts anys i que recentment està mostrant un major dinamisme.
Durant la primera part del 2017 el mercat residencial manté la tendència al creixement de les
compravendes d’habitatges, que s’inicia al 2013 i s’intensifica entre 2015-2016. Una conjuntura
econòmica més favorable i uns tipus d’interès baixos han estimulat la demanda d’habitatges i
també han generat un notable increment de preus, tant en el mercat de compra com en el de
lloguer de la ciutat.
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Compravendes d’habitatges
La trajectòria expansiva de l’economia i del mercat laboral, l'augment del finançament bancari i
les facilitats hipotecàries han impulsat la compravenda d'habitatges els darrers anys. Entre
gener i setembre de 2017, el nombre de compravendes d’habitatges ha estat un 13% superior
al del mateix període de 2016, tot i que l’augment ha estat més intens durant el primer semestre
de l’any (18%) que durant el tercer (3%).
El 92% de les transmissions (11.559) correspon a habitatges amb més d’un any d’antiguitat,
que també són les que augmenten amb més intensitat (+15%), mentre que les compravendes
dels habitatges més nous (935 operacions) han disminuït en un 3,5%.
L’augment de preus durant el 2017 ha estat constant, amb un increment interanual del 17,6% al
tercer trimestre, més intens que el que s’està registrant al conjunt de Catalunya.
Malgrat que la major part de les compravendes d’habitatge corresponen a persones físiques de
nacionalitat espanyola, les transaccions protagonitzades per persones jurídiques han crescut
darrerament. El 21,5% de les compravendes registrades durant el 2016 i el primer semestre de
2017 han estat realitzades per una persona jurídica, una proporció força més elevada que a la
resta de Catalunya (15%). Igualment, la proporció de compradors amb nacionalitat estrangera
(15%) és superior a la de la resta de Catalunya (12%). Aquesta demanda està formada per
persones immigrants que compren un habitatge per viure però també per inversors no residents
que poden comprar-lo per fer-hi estades curtes i/o rendibilitzar-ho via lloguer.

Mercat de lloguer
Barcelona és una de les ciutats espanyoles amb major pes del règim de lloguer. Segons les
darreres estimacions, supera el 31% del parc.
La demanda de lloguer ha anat a l’alça durant el 2017, amb un increment del 15% del nombre
de contractes durant al primer semestre en relació amb el mateix període de 2016. El lloguer és
l’opció lògica per a aquella part de la població que, per motius professionals o d’estudis,
resideix temporalment a la ciutat, però també es converteix en l’única alternativa per a una part
de la població sotmesa a unes condicions laborals (contenció salarial i llocs de treball precaris)
que no faciliten altres opcions.
Aquesta pressió sobre la demanda i una oferta pràcticament estancada, expliquen l’augment de
preus de lloguer de sostre residencial a la ciutat, del 11,7% al primer semestre del 2017. El
preu mitjà d’un lloguer a la ciutat al segon trimestre de 2017 és de 865 €/mes. A Sarrià-Sant
Gervasi el preu és de 1.227€/mes, un 42% per sobre de la mitjana, mentre que a Nou Barris és
de 606€/mes, un 30% per sota de la mitjana. Cal tenir en compte, però que els augments de
preus de lloguer més elevats s’han produït en els districtes on els nivells de preus estan per
sota de la mitjana de la ciutat.
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Gràfic 41: Mercat de lloguer a Barcelona per districtes (1r.sem. 2017)

L’habitatge com a problema social
En paral·lel a l’augment dels preus, i en especial del sector del lloguer, l’habitatge ha tornat a
esdevenir un dels problemes més importants de la ciutat. Ho constaten tant l’Enquesta de
Serveis Municipals de 2017, on l’habitatge és vist com el tercer problema (7,3% de respostes),
com al Baròmetre d’Estiu, on ocupa el cinquè lloc amb 6,1%. L’habitatge, però, a diferència de
temes com el turisme, la contaminació o la corrupció, té la particularitat que és percebut, en
termes molt semblants, com un problema personal i un problema social.
El nombre de persones inscrites al Registre de Sol•licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de
Barcelona es va situar en 59.568 persones (un 3,7% de la població de Barcelona). Per altra
part, l’any 2016 es van produir a la ciutat de Barcelona 4.367 procediments judicials lligats al
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lloguer i 890 per execució hipotecària. Això significa, respectivament una reducció del 13,3% i
del 20% en relació amb l’any 2015. Però una de les expressions més dures d’aquest problema
és sens dubte la falta de llar. Les persones sense llar comptabilitzades a Barcelona van ser
3.139 (un 12,2% més que l’any 2015).
Pel que fa a les condicions físiques dels habitatges, el 32,1% dels habitatges amb certificació
energètica de la ciutat tenien el 2016 la certificació F o G (molt baixa eficiència energètica) i el
31,6% no disposaven d’ascensors. Les xifres presentaven importants diferències segons el
districte de la ciutat.

Salut 6

Estat i percepció de la salut
Tal i com s’ha indicat en l’apartat de població, l’esperança de vida en néixer es va mantenir
sense canvis, a un nivell molt alt. La taxa de mortalitat va continuar una lleugera tendència a la
baixa, ja perceptible en anys anteriors. La millora es produeix en el cas dels homes (de 1.075 a
1.068 morts per cada 100.000), mentre que en el cas de les dones sofreix un petit augment ( de
615 a 608 per cada 100.000). La major part de les principals causes de mortalitat prematura
van tenir una tendència decreixent o estable tant en homes com en dones, amb l’excepció del
suïcidi i les lesions de trànsit en els homes i els càncers de pulmó i d’ovari en les dones. Altres
canvis negatius a considerar van ser l’augment de les lesions greus per accident de treball, les
lesions per col·lisions de trànsit en les dones, l’increment de casos detectats d’infeccions de
transmissió sexual com la gonocòccia i la sífilis i l’increment dels embarassos en adolescents,
fins a 660. Un repte cada cop més seriós és el que planteja la salut mental. Es calcula que a
Barcelona un 11,1% dels homes i un 16,8% de les dones presenten una mala salut mental.
Un altre indicador fonamental per mesurar la salut de la població és la salut percebuda 7 .
Segons una enquesta de 2016, el 22,6% de les dones declaren tenir un estat salut regular o
dolent, mentre que en el cas dels homes és un 15,5. Darrere d’aquestes mitjanes s’hi amaguen
importants diferències estructurals. Sobretot en relació amb l’edat. En les dones de més de 64
anys la taxa és del 47,4%, mentre que en els homes és 10 punts més baixa, del 36,7%.

6

El contingut d’aquest apartat es basa fonamentalment en l’Informe sobre l’estat de salut de la ciutat
2016 (https://www.aspb.cat/documents/informe-salut-2016/.), elaborat per l’Agència de Salut Pública de
Barcelona.
7
“La salut percebuda es relaciona amb les dimensions física i mental de la salut i es classifica en 5
categories: excel·lent, molt bona, bona, regular o dolenta. Tenir un estat de salut regular i/o dolent es
considera una mala salut percebuda” (Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2016, p. 72).
64

Salut i desigualtat social
Tot i que l’esperança de vida mitjana a la ciutat de Barcelona ha augmentat 1,6 anys des del
2008, també en aquest àmbit el creixement està distribuït de forma desigual a la ciutat. Les
diferències per districtes són prou significatives, amb un mínim de 81,5 anys per Ciutat Vella el
2014, que es manté com el districte amb l’esperança de vida més baixa, i un màxim de 85,9 per
Les Corts, que juntament amb Sarrià-Sant Gervasi són els districtes amb l’esperança de vida
més elevada.
Gràfic 42: Esperança de vida a Barcelona. Districtes màxim i mínim.

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa als barris, la diferència arriba als 11 anys, que és el que separa les esperances de
vida de Torre Baró i de Pedralbes.
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Gràfic 43: Distribució pels barris de Barcelona de
l’esperança de vida en néixer, període 2009-2013.

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

La classe social també es correlaciona notablement amb l’estat de salut percebut per les
persones. En les categories professionals menys valorades pel mercat un 41,7% de les dones
perceben la seva salut com a regular o dolenta, mentre que en les més valorades això només
ho afirmen el 10,6% de les dones. En els homes les desigualtats són molt menys acusades, ja
que el rang va del 24,7% al 12,3%. Si fem una ullada a la desigualtat territorial, trobem que en
els barris amb menor renda mitjana la taxa de mala salut percebuda (25,1%) gairebé duplica la
dels barris amb major renda (13,2%).
El programa Barcelona Salut als Barris (BSaB) va iniciar el 2016 un nou caràcter d’estratègia
de ciutat i un important esforç municipal per estandarditzar-lo i estendre’l a la resta de barris
amb indicadors de salut desfavorables. Se’n va ampliar l’abast del 13 a 21 barris i 310 agents
d’entitats, equipaments de proximitat, ciutadania i serveis públics van coproduir 133
intervencions, en les que van participar directament 9.961 persones.

.

Utilització dels serveis de salut
L'atenció primària de la salut és el primer nivell d'accés a l'assistència sanitària. Els serveis
d'atenció primària de la ciutat de Barcelona van atendre durant l’any 2016 el 70,4% del total de
la població assignada major de 14 anys (64,6% homes i 75,6% dones) i un 76,2% de població
menor de 14 anys (76,6% nens i 75,7% nenes). L’any 2015 la cobertura de la població
assignada major de 14 anys va ser del 70%, mentre que la de la població menor de 14 anys va
ser del 73,1%.
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L’atenció especialitzada disposa de 3.444 llits (2015: 3.411). La taxa d’urgències és de 342,0
per 1.000 habitants en homes i 380,1 en dones (2015: 365 i 335, respectivament). Les taxes
més elevades d’hospitalització, d’utilització dels serveis d’urgències i amb més risc de
morbiditat les presenten els districtes amb indicadors socioeconòmics més desafavorits, HortaGuinardó, Nou Barris i Ciutat Vella, mentre que el districte de Sarrià-Sant Gervasi te les xifres
més baixes.
Les llistes d’espera dels procediments garantits en cataractes, genoll i maluc i temps d’espera
garantit de 180 dies han disminuït un 99% en els darrers 6 anys. La resta de procediments de
referència, de temps superior a 365 dies en llista d’espera s’han reduït un 68%, essent similar
en els districtes.
Pel que fa al consum de fàrmacs, des del 2011 hi ha una lleugera disminució en el consum de
les dosis per 1000 habitant i dia d’hipnòtics i sedants i també en ansiolítics, però un lleuger
augment d’antipsicòtics i antidepressius.

Els comportaments relacionats amb la salut
Segons dades de l'Enquesta de Salut de Barcelona de 2016, el 53,9% dels homes i el 62,5%
de les dones residents s'han desplaçat a peu o amb bicicleta més de 30 minuts el dia anterior a
l'entrevista. Tant en els nois com en les noies, el percentatge d’alumnat que usa un mitjà de
transport actiu per anar a l’escola, institut o centre educatiu és major als barris desafavorits.
Només un 11,7% del total de la població de la ciutat segueix la recomanació alimentària de
consumir 5 o més racions de fruita i/o verdura diàriament. Les dones segueixen aquesta
recomanació amb major freqüència (13,7%) que els homes (9,3%). El grup de la població més
jove, de 0 a 14 anys, és el que realitza un menor seguiment de la recomanació (el 6,6% dels
nens i un 8,2% de les nenes). Aquestes dades mostren la necessitat de posar en pràctica
accions que afavoreixin promoguin el model de dieta mediterrània entre la població més jove.
En relació al consum de tabac en població adulta (de més de 15 anys) al 2016, s’observa una
diferència entre el consum habitual d’homes i dones (23,6% i 16,2% respectivament). Comparat
amb el 2011 es constata una disminució lleugera però no significativa. El 9% dels homes i el
4% de les dones presenten un consum de risc d’alcohol. El cànnabis és la substància il·legal
més consumida: un 6,8% dels homes i un 1,8% de les dones n’havien pres en el darrer mes.
Segons dades de l’enquesta FRESC 2016, tant en nois com en noies d’educació secundaria i
batxillerat, l’edat mitjana d’inici de consum d’alcohol, tabac i cànnabis s’ha endarrerit en
aproximadament 9 mesos durant el període 2012-2016. Pel què fa a les borratxeres s’observa
una disminució, tant en nois com en noies respecte de l’any 2012 (del 19% al 17% en els nois, i
del 27% al 18% en les noies). En relació al consum de tabac setmanal hi ha una disminució en
les noies però en nois es manté constant. El consum de cànnabis els darrers 30 dies també
disminueix situant-se en el 7% en nois i 4% en noies
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Cultura
La ciutat compta amb una amplia xarxa de grans equipaments culturals que es complementa
amb un bon nombre de centres culturals de barri, formant un sistema ric i dinàmic que abraça
tots els àmbits de la creació: més de 50 museus i grans centres d’exposicions, més de 50 sales
de teatre i tres grans auditoris musicals, a més de nombroses sales de música en viu i galeries
d’art, 40 biblioteques, 51 centres cívics, deu fàbriques de creació i una vintena d’ateneus
populars, que en conjunt dibuixen un sistema cultural que actua com a eina de transformació
social.
Tot i que algunes dades de consum cultural continuen en nivells inferiors als que s’havien
assolit fa alguns anys, com ara les relatives a l’oferta i públic del conjunt de festivals, altres
indicadors assenyalen el que sembla una certa recuperació. Durant l’any 2016 ja es van
observar xifres a l’alça a l’àmbit de la música, especialment pel que fa a nombre d’espectadors
de sales de música en viu i macroconcerts, i en menor mesura a les arts escèniques, mentre
que la contenció que mostraven les dades del conjunt de museus municipals i consorciats
sembla iniciar un canvi el primer semestre de 2017, amb una notable millora del nombre de
visitants.
La xifra global de visitants de museus i centres d’exposicions, incloent-hi els espais d’interès
arquitectònic, va superar el 2016 els 26 milions de persones, xifra molt propera a la de 2015.
Els equipaments museístics i centres d’exposicions de titularitat municipal i consorciats van
experimentar en conjunt un lleuger retrocés (-1,9%), malgrat la notable afluència de públic que
van rebre equipaments municipals com el Born Centre Cultural, que va aplegar fins a 1,3
milions de persones durant el tercer any de ple funcionament. Les dades dels primers deu
mesos de 2017 mostren un notable augment de visitants, tant al Born com al Picasso i a
d’altres equipaments com el Museu del Disseny i el Castell de Montjuïc, i els visitants als
conjunt de museus municipals i consorciats augmenten globalment un 4,4% en relació amb el
mateix període 2016.
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Taula 17: Visitants en museus i espais d’interès arquitectònic
Museus i centres d'exposicions
Equipaments

1

Visitants (milers)
-Museus i centres municipals i consorciats
-Altres museus i centres públics
-Museus i centres privats

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2016/2015

37

42

47

48

48

48

47

11.520

13.761

13.696

13.785

15.466

15.397

15.301

-0,6%

5.288

6.789

6.556

7.149

8.618

8.405

8.249

-1,9%

-2,1%

983

1.015

1.082

928

1.137

1.069

1.007

-5,8%

5.248

5.958

6.059

5.707

5.711

5.923

6.045

2,1%

Visites a les exposicions (milers)

14.847

17.036

16.273

16.193

18.255

17.454

17.260

-1,1%

Usuaris (milers)

16.554

18.795

18.204

17.792

20.074

19.242

19.000

-1,3%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

7

7

8

10

10

10

0,0%

6.021,0

5.818

5.893

7.153

10.330

10.973

10.804

-1,5%

Espais d'interès arquitectònic
Equipaments

1

Visitants (milers)

2

2016 2016/2015

Font: Institut de Cultura.Ajuntament de Barcelona.
(1) Equipaments en funcionament, que faciliten dades o tenen un nombre de visitants/any superior als 5.000.
(2) 2016: dades provisionals, no inclouen Casa Batlló.

Pel que fa als museus privats, el 2016 es va recuperar globalment l’assistència de públic per
tercer any consecutiu (+2,1%), mentre que el nombre de visitants als espais d’interès
arquitectònic de la ciutat, un total de 10,8 milions de persones, va experimentar un lleuger
retrocés (-1,5%), tot i l’impuls del turisme i la gran afluència de públic que rep tota l’obra de
Gaudí. El Park Güell, de titularitat municipal, va assolir prop de 3 milions de visitants durant el
tercer any des de l’entrada en vigor del pagament de l’entrada, la tardor de 2013.
La valoració ciutadana de les activitats culturals ha augmentat lleugerament el 2017 per part
dels ciutadans en general, que els atorguen una nota de 7,4 sobre 10 a l’Enquesta de Serveis
Municipals de 2017, i encara més per part dels usuaris (7,6), que suposen el 57,3% dels
enquestats. Per altra banda, segons l’enquesta Òmnibus Municipal de desembre de 2016, la
gran majoria de ciutadans/es enquestats (87%) ha assistit a alguna activitat cultural a
Barcelona en els últims sis mesos, tot i que es registra un descens en relació al desembre de
2015, quan l’assistència va arribar al 93,5%. De fet, l’enquesta també ens diu que totes les
activitats culturals presenten un retrocés respecte a les dades d’assistència de l’any anterior.
Segons els resultats de l’enquesta que des de fa cinc anys analitza el perfil dels visitants de 16
museus de la ciutat, un 70% resideixen a l’estranger, mentre que el 17,7% són veïns de la
ciutat de Barcelona. Aquest perfil difereix dels participants a la Nit dels Museus, majoritàriament
barcelonins (56,7% l’any 2017) o residents a l’Àrea Metropolitana (24,9%). Més de 176.000
persones han participat a la jornada de portes obertes la darrera edició de 2017 a un total de 87
espais de la ciutat i l’AMB, 72 dels quals corresponen a Barcelona.
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Gràfic 44: Gestió d’activitats culturals

Pel que fa a l’àmbit de la música, d’acord amb les dades de gener a octubre de 2017, el Liceu
és l’equipament amb un índex d’ocupació més elevat (79,4%) seguit de l’Auditori (73,2%),
mentre que al Palau de la Música és relativament inferior (56,6%). El nombre d’espectadors,
més de 880.000 als tres auditoris en conjunt, presenta en aquest període una tendència a l’alça
superior al 6% en relació amb els primers deu mesos de 2016, tant al Palau de la Música com
al Liceu, mentre que a l’Auditori retrocedeix lleument (-2,1% interanual). El 2016 va ser l’any en
que la recuperació de públic es va consolidar, amb una xifra global d’assistents als espectacles
d’1,1 milions de persones, la més elevada des de 2011. L’Auditori va ser l’equipament que
registrà el 2016 l’increment de públic més intens (+15,1%), amb un augment de l’oferta de
concerts i una ocupació de prop del 74%, semblant a la de l’any anterior, mentre que al Palau
de la Música l’augment de públic va ser més moderat (5,4%). Al Liceu va retrocedir lleument el
nombre d’espectadors (-2,7%) per la disminució de l’oferta d’espectacles, amb un total de 125
concerts el 2016, tot i que es va registrar un elevat percentatge d’ocupació (87,4%).
Respecte a les formacions musicals, l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC) va oferir un total de 84 concerts el 2016 -la major part dels quals a l’Auditoriamb més de 142.000 espectadors, mentre que la Banda Municipal de Barcelona va oferir 37
concerts –la meitat dels quals van ser a l’Auditori-, amb un total de 35.000 espectadors.
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Taula 18: Visitants en equipaments musicals
Música

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2016/2015

1.081.481 1.152.500

987.598

876.025

965.667 1.008.700 1.076.178

6,7%

Espectadors:
Grans Auditoris
- L'Auditori
% d'ocupació
- Palau de la Música Catalana
% d'ocupació
- Gran Teatre del Liceu
% d'ocupació
Macroconcerts (*)
Sales de música en viu

431.409

426.154

354.226

330.102

347.208

341.121

392.741

15,1%

77,0

76,0

74,1

73,1

71,6

74,5

73,7

-0,8*

403.572

421.726

350.646

311.927

372.009

419.727

442.284

5,4%

67,0

64,0

58,6

60,0

60,5

56,0

57,5

1,5*

246.500

304.620

282.726

233.996

246.450

247.852

241.153

-2,7%

86,0

81,0

80,3

81,8

82,5

85,5

87,4

1,9*

239.913

214.130

283.920

238.569

193.264

403.499

483.365

19,8%

902.816 1.067.340 1.016.958

817.281

978.149 1.155.946

18,2%

1.024.637

Font: Institut de Cultura.Ajuntament de Barcelona.
(*) Concerts a espais de més de 5.000 espectadors

El nombre d’espectadors de la xarxa d’espais amb una programació regular de música en
directe (més d’1,1 milions de persones), va presentar el 2016 i per segon any consecutiu xifres
a l’alça, amb un increment de públic del 18%. De forma semblant, des del 2015 ha anat creixent
de forma important el públic dels macroconcerts i la ciutat es consolida com a punt de
referència en les gires d’artistes de renom nacional i internacional, amb més de 480.000
espectadors als concerts en recintes de gran capacitat el 2016, un 20% més que el 2015.
Taula 19: Visitants en equipaments d’arts escèniques
Arts Escèniques
Nombre de sales
Espectadors (milers)
% d'ocupació

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016/2015

58

58

57

58

57

55

-3,5%

2.816.283

2.609.020

2.318.628

2.468.878

2.421.229

2.466.355

1,9%

54,2

52,9

52

56,2

58,9

62,2

3,3*

Font: Institut de Cultura.Ajuntament de Barcelona. (*) variació en punts percentuals

En el cas de les arts escèniques, les dades de gener a octubre de 2017 semblen consolidar la
recuperació de públic al sector, amb un total d’1,9 milions d’espectadors, un 2% més que el
mateix període de 2016, i una ocupació de les sales del 58%. Al llarg dels darrers anys s’havia
anat reduït progressivament el nombre de representacions i l’aforament, amb una xifra total de
1.135 espectacles el 2016, que va suposar una reducció de l’1,5% respecte a un any enrere.
Però segons les dades de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), que
aglutina una part molt representativa del sector, durant el 2016 ja hi va haver una lleugera
recuperació de públic respecte al 2015 (+1,9%) amb prop de 2,5 milions d’espectadors i una
ocupació de les sales del 62%, que s’està consolidant durant el 2017. A aquestes xifres caldria
afegir l’activitat que es porta a terme als ateneus populars, així com també les iniciatives més
experimentals i formes d’expressió alternatives.
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Pel que fa al cinema de circuit comercial, i després d’un parell d’anys amb xifres d’espectadors
a l’alça, el públic s’estabilitzà el 2016, amb un total de 6,2 milions d’espectadors. El nombre de
sales, un total 173, va presentar una reducció del 7,5% en relació amb el 2015, i també va
disminuir el nombre de pel·lícules exhibides, però en menor mesura (-3,5%).
Com el cinema, l’oferta de festivals va retrocedir l’any 2016, amb un total de 167 propostes de
diferents àmbits, 10 menys que un any enrere. El nombre d’espectadors, prop d’1,9 milions de
persones, també es va reduir en relació amb el 2015 (-9,5%), tot i l’augment de públic que
experimenten globalment els festivals d’arts visuals i els d’àmbit musical, que són els més
nombrosos. Entre aquests últims, un dels esdeveniments musicals amb més ressò
internacional de Barcelona és el Primavera Sound, que va comptar amb 207.000 assistents,
12.000 més que un any enrere, mentre que l’afluència de públic al Sonar (115.500 persones)
va retrocedir lleument (-2,5%) respecte a l’edició de 2015.
Entre els festivals multidisciplinaris destaca el Grec, que en l’edició de 2017 ha comptat amb
113.500 espectadors, un 11% més que l’any anterior, i una mitjana del 75% d’ocupació als 102
espectacles oferts als dos eixos en que s’ha estructurat (Grec Montjuïc i Grec Ciutat).
Aquestes xifres encara poden tenir més recorregut a l’alça si es té en compte el resultat de
l’enquesta Òmnibus Municipal (setembre de 2016), segons la qual encara hi havia un 16,4%
d’entrevistats que desconeixia l’existència del festival, percentatge que s’incrementava
significativament entre els joves de 16 a 24 anys (40%).
Pel que fa als actes de la Mercè, gairebé 1,5 milions de persones han participat l’any 2017 a
les activitats programades al llarg de quatre dies de festa, en què s’ha refermat la voluntat de
fer-la arribar al màxim nombre de districtes, acostant-la als barris més allunyats del centre. Així,
s’han inaugurat nous espais festius al Parc de Sant Martí, al Passeig de Lluís Companys i a la
Plaça Major de Nou Barris. El festival Mercè Arts de Carrer (MAC) ha comptat amb més de
330.000 assistents, la major part al Parc de la Ciutadella, i les jornades de portes obertes a
museus i altres centres han atret 156.000 persones.
En l’àmbit dels equipaments de proximitat, la ciutat compta amb una xarxa de 40 biblioteques.
L’avanç de dades del període de gener a octubre de 2017 presenta un lleuger retrocés del
nombre de visites, amb un total de 5,2 milions (-2% interanual), degut en part al tancament de
la biblioteca de Can Rosés, al districte de les Corts, on es preveu la inauguració d’un nou
equipament el 1r. trimestre de 2018. Durant l’any 2016, el nombre de visites va arribar als
gairebé 6,4 milions, amb un augment del 2,7% respecte a 2015, tot i que la biblioteca de Fort
Pienc va romandre tancada al llarg d’uns mesos per obres de millora. Malgrat la disminució del
nombre de préstecs (-3,2%), els usos d’internet i informàtica es van estabilitzar en prop d’1,4
milions i el nombre de carnets va seguir augmentant (+1%), arribant als 944.000 titulars. El
2016 també s’incrementà el fons documental (+2%) fins als prop de 2,5 milions de documents.
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Taula 20: Visites i utilització de les biblioteques de Barcelona
Biblioteques de Barcelona

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016/2015

36

37

38

39

40

40

40

0,0%

Visites (milers)

5.982.936

6.178.297

6.439.112

6.343.803

6.433.294

6.207.187

6.376.796

2,7%

Fons documental

1.942.233

2.040.317

2.244.338

2.325.122

2.376.376

2.412.488

2.461.529

2,0%

810.431

837.392

880.434

905.060

924.178

934.728

944.538

1,0%

4.439.460

4.467.274

4.639.242

4.229.213

4.143.645

3.900.314

3.774.189

-3,2%

Equipaments

Carnets (milers)
Documents prestats (milers)
Font: Institut de Cultura.

Any rere any, la xarxa de biblioteques es manté com el servei més ben valorat a l’Enquesta de
Serveis Municipals, amb un 7,9 l’any 2017 (una dècima més que un any enrere), i els seus
usuaris, el 50,2% dels enquestats, li atorguen una puntuació encara més elevada (8).

Gràfic 45: Gestió de les biblioteques públiques

Seguint amb els equipaments de proximitat, la xarxa de 51 centres cívics repartits pel territori
facilita l’accés de la ciutadania a la cultura i les activitats comunitàries. Durant el 2016 va
experimentar un notable dinamisme, tant en nombre d'activitats de formació i difusió cultural
realitzades, un 9% més que el 2015, com en el nombre de participants (+7,1%). La millora de la
connectivitat dels centres, amb la connexió de tots els equipaments a la fibra òptica, va fer
possible la instal·lació de noves eines i serveis, i el nou sistema per a la recollida d’indicadors
de gestió i d’activitat ha permès establir criteris homogenis i conèixer dades com les 6.900
activitats de difusió cultural programades durant el 2016 de les que van poder gaudir prop de
mig milió d’usuaris, o els més de 143.000 inscrits a les 11.300 activitats formatives que van
oferir el conjunt d’aquests centres.
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A l’Enquesta de Serveis Municipals de 2017, els centres cívics es mantenen com un dels
serveis més ben valorats per ciutadania, amb una puntuació de 7,5 sobre 10, igual a la dels dos
darrers anys. Els seus usuaris, el 29,8% dels enquestats, li atorguen una puntuació encara més
elevada (7,9). Per altra banda, segons l’Òmnibus Municipal de març de 2017, el 36,5% dels
ciutadans/es de Barcelona diu haver anat a un centre cívic durant els 2 darrers anys, mentre
que un 43,4%, tot i conèixer-los no hi ha anat, i n’hi ha un 20,2% que no els coneix.
Pel que fa a les fàbriques de creació, el 2015 es va sumar a la xarxa l’espai La Caldera de
Les Corts, i el 2016 ho va fer l’Obrador de la Sala Beckett al Poblenou. Amb la incorporació
d’aquests dos espais, la xarxa està formada per 10 equipaments, on l’any 2016 s’hi van
desenvolupar 931 projectes de creació i 378 activitats de difusió.

Esports
El nombre d’usuaris dels serveis prestats des de la xarxa d’equipaments esportius municipals
s’ha anat recuperant al llarg dels darrers tres anys, en què s’ha aconseguit invertir la dinàmica
de pèrdua de persones abonades als Centres Esportius Municipals que s’havia registrat els
anys de crisi, amb un total de prop de 188.000 abonats en finalitzar el 2016, i una oferta que es
manté al voltant de 1.900 espais esportius públics.

Taula 21: Intal·lacions esportives municipals (nombre i abonaments).
Esports
Abonats instal·lacions esportives municipals
Núm. espais esportius públics

2011

2012

2013

2014

2015

2016

194.656

178.880

177.111

178.295

182.230

187.721

1.776

1.796

1.833

1.894

1.904

1.897

Font: Institut Barcelona Esports (IBE). Ajuntament de Barcelona

La valoració de les instal·lacions esportives per part dels ciutadans obté una nota de 6,4 sobre
10, a l’Enquesta de Serveis Municipals de 2017. Els usuaris, un 31,7% dels enquestats,
atorguen a les instal·lacions una puntuació de 6,8 sobre 10. Aquestes valoracions es mantenen
estables respecte a les de 2016.
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Gràfic 46: Gestió d’instal·lacions esportives
Valoració gestió Instal·lacions esportives
Global instal·lacions esportives

usuaris instal·lacions esportives
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Font. Enquesta de Serveis Municipals. Ajuntament de Barcelona

Per altra banda, la participació ciutadana als esdeveniments esportius de la ciutat va aplegar el
2016 més de 305.000 participants a un total de 108 actes de diferents modalitats. En particular,
la participació en curses atlètiques populars va ser molt notable, i el 2016 més de 227.000
esportistes van participar en un total de 24 proves.
La Marató de Barcelona incrementa any rere any el nombre de participants. El 2017 han estat
més de 20.000 participants, amb un 50% d’estrangers i un 20% de participació femenina. L’any
2016 el nombre d’inscrits va ser de 20.385 corredors (43% d’estrangers), un 5,8% superior al
de 2015, i un total de 16.899 atletes van acabar la prova (un 10% més que un any enrere). La
cursa es consolida així com la cinquena d’Europa en nombre de corredors que la completen, i
amb més de 80 nacionalitats representades.
També cal destacar l’increment del percentatge de dones participants a la cursa del Corte
Inglés, la prova atlètica més multitudinària d’Europa i la segona del món. Dels prop de 65.000
corredors amb que va comptar la 38ena edició (2016), més de 32.000 dones van prendre la
sortida (50% del total). També la Cursa de les Dones, amb 31.000 participants el 2017, es
consolida com el segon acte esportiu popular de carrer amb més participació a la ciutat, mentre
que la cursa atlètica ‘Jean Bouin’ va comptar el mateix any amb 12.000 corredors.
Darrerament s’ha popularitzat la pràctica esportiva de les caminades a la ciutat, amb un total
d’onze actes l’any 2016 en tots els quals es van superar els 2.000 participants. En alguns casos
els itineraris recorren racons emblemàtics de barris com Sant Andreu, Horta, Montjuïc i Sants, i
en d’altres com la Màgic Line, que compta amb 10.000 participants, la caminada persegueix
objectius solidaris.
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El Consell Municipal de l’Esport és l’espai de participació entre diferents àmbits esportius i
ciutadans. Entre els més joves, segons les dades del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona,
prop de 40.000 nens i nenes van participar al llarg del curs 2015-16 als jocs esportius escolars,
un 8% més que el curs anterior, i si bé la participació dels nois és majoritària (58% del total), la
de les noies és la que més ha augmentat (+14%).
A la darrera enquesta d’hàbits esportius de la població barcelonina realitzada per l’IBE entre
l’abril i el juliol de 2017 a la població de 17 anys i més, el 71,6% dels entrevistats realitzava
alguna activitat física o practicava esport de forma regular, 16 punts més que a l’enquesta de
2013. Entre les activitats més practicades destaca el caminar com a exercici físic (30,3%), la
natació (20,1%) i córrer pel carrer (16,5%).

Seguretat ciutadana i Convivència
La seguretat ciutadana és un dels àmbits que ha experimentat una variació més notable de la
seva percepció com a problema social en els darrers anys. Així, a l’Enquesta anual de Serveis
Municipals de 2017 només un 6% dels ciutadans i les ciutadanes situen la inseguretat
ciutadana com a principal problema de la ciutat. Aquest valor, més baix recollit des de l’any
1999, accentua una tendència a la baixa que comença l’any 2011.
Val a dir, però, que a l’Enquesta de Victimització de 2017 el 24,9% dels barcelonins i
barcelonines manifesten haver estat víctimes d’un o més fets delictius durant el 2016, un
percentatge superior al de l’any anterior.
Gràfic 47: Evolució de l’índex de victimització
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Després d’uns anys on l’índex de victimització dels homes ha estat superior al de les dones, la
tendència es reverteix entre 2014 i 2015. Al 2016 l’índex dels homes torna a superar el de les
dones lleugerament.

Gràfic 48: Evolució de l’índex de victimització segons sexe

A la majoria de districtes l’índex de victimització ha incrementat respecte al 2014, excepte a
Ciutat Vella, on baixa notablement, i a Sant Martí. Per contra, s’escurça la diferència entre el
districte amb l’índex més alt i el districte amb l’índex més baix 8.
Gràfic 49: Evolució de l’índex de victimització. Districtes

8

La comparativa amb dades de districtes només es pot realitzar cada dos anys.
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En general, el barri es percep com a més segur que la ciutat a la majoria dels districtes excepte
a Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Andreu.
Gràfic 50: Percepció de la seguretat a la ciutat i al barri

L’índex de denúncia -enquestats que manifesten haver denunciat els fets delictius- creix el
2016 en relació a l’any anterior i se situa en el 22,7%
La inseguretat ha anat perdent pes entre les principals preocupacions dels ciutadans, segons
els baròmetres municipals. Durant els darrers anys de crisi econòmica les qüestions
relacionades amb l’atur i les condicions econòmiques han estat les principals preocupacions de
la ciutadania mentre que la inseguretat deixa d’estar entre les primeres cinc problemàtiques,
quan havia arribat a ser la segona l’any 2011.
Pel que fa a la convivència, el 15,4% dels enquestats manifesta que ha patit algun conflicte
cívic o problema de convivència al seu barri, un percentatge similar al de l’any anterior. Entre
els cinc principals conflictes de convivència els enquestats assenyalen: conflictes de soroll;
problemes amb els turistes o apartaments turístics; conflictes de soroll al carrer; conflictes amb
els veïns de l’escala i ocupes .
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Gràfic 51: Conflictes de convivència al barri

Pel que fa a la valoració del servei municipal de seguretat ciutadana, a l’Enquesta de Serveis
Municipals trobem que tant a nivell de ciutat (6,3) com a nivell del propi barri de residència de la
persona entrevistada (6,5), el servei assoleix la puntuació més elevada des de l’inici de la sèrie
l’any 1988.

5. SOSTENIBILITAT I BARRIS HABITABLES
Barcelona és una ciutat de poc més de 100km2 que té una de les densitats de població més
altes d’Europa (15.772 hab/km2). Per altra part, el seu notable dinamisme econòmic, l’atracció
de visitants i l’ús intens de l’espai públic, tal i com correspon a una urbs mediterrània, tenen un
fort impacte sobre la qualitat ambiental i la salut de les persones que viuen i gaudeixen de la
ciutat.
Barcelona i els seus residents són cada vegada més conscients de l’impacte ambiental, com ho
demostra l’augment d’entitats signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Es treballa
intensament per la reducció del consum d’aigua i d’energia; per l’increment de la recollida
selectiva de residus, per l’ús de la bicicleta i per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
Tanmateix, queda encara camí per recórrer aconseguir un funcionament plenament ecològic de
la ciutat.
Al llarg del 2017, els nivells de contaminació de l’aire, especialment de NO2 a les estacions de
trànsit, s’han situat força per sobre del valor límit establert per la UE i l’OMS, amb el risc que
això comporta per a la salut. Entre les mesures que s’estan implementant per lluitar contra la
contaminació destaca la restricció progressiva de circulació de vehicles més contaminants a les
Zones de baixes emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona.
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La ciutat compta amb 28,3 milions de m2 d’espai verd, que representa 1.763,0 m2 per 100
habitants, i 580,6 hectàrees de parcs urbans.

Taula 22: Superfície de les zones verdes a la ciutat de Barcelona

Verd Urbà

Unitat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zona Verda

Superfície
2
m

28.766.563

28.931.127

28.971.419

29.107.514

28.271.881

28.293.315

1.776,50

1.790,90

1.784,90

1.805,90

1.762,00

1.763,00

2

Per habitant

m /100
hab.

Font. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

Els ciutadans de Barcelona tenen una bona percepció de les zones verdes de la ciutat, que es
posa de manifest en què la gestió municipal d’aquests espais obté una puntuació que s’ha
mantingut per sobre de 6 sobre un màxim de 10 des de l’any 2007, situant-se el 2017 en 6,4
pels ciutadans i en un 6,5 pels usuaris, un 79,9% dels enquestats.

Gràfic 52: Gestió municipal de zones verdes
Puntuació mitjana gestió municipal zones verdes (0-10)
puntuació global zones verdes
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Font. Enquesta de Serveis Municipals. Ajuntament de Barcelona
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Barcelona és una ciutat conscient de l’impacte ambiental de les ciutats en el territori i les seves
repercussions socials. L’Ajuntament aplica des de fa anys els principis i valors de la cultura de
la sostenibilitat en la seva política ambiental. Aquest compromís amb el medi ambient no s’ha
restringit al govern i l’administració municipal, sinó que s’ha implicat la ciutadania. L’impuls per
part de l’Ajuntament de l’Agenda 21 Local, l’aprovació del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat l’any 2002 i la signatura el 2012 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 20122022 són exemples de la participació ciutadana en activitats orientades a la millora de la
qualitat ambiental. A finals d’octubre de 2017 el nombre d’entitats signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat era de 997, fet que representa un increment de més del 50%
respecte de les entitats signants el 2013. La major part del creixement correspon a centres
educatius, cosa que implica estendre la preocupació ambiental a les noves generacions amb
una perspectiva de futur.

Platges
La ciutat disposa de 9 platges, que van des de la Barceloneta fins a la llera del riu Besòs, amb
una longitud total de 4,4 km. L’ocupació estimada d’aquestes el 2016 va ser de 4,7 milions
d’usuaris, sent les de Sant Sebastià, Sant Miquel la Barceloneta i la de Llevant les més
utilitzades i sovint saturades.
Per segon any, durant l’estiu es va habilitat un accés específic per a gossos a la platja de
Llevant, on han gaudit de l’espai més de 18.200 gossos, una xifra similar a la de l’estiu anterior.
La valoració ciutadana de les platges i de la seva neteja es situa el 2016 en valors de 6,7 i 6,4
sobre 10, respectivament millorant lleugerament respecte l’any anterior. S’han mantingut
estables en aquests nivells des de l’any 2010.
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Gràfic 53: Puntuació mitjana platges
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Font: Enquesta Ecologia Urbana. Ajuntament de Barcelona

Respecte a la qualitat de l’aigua de bany de les platges durant l’estiu de 2017 hi ha hagut un
increment del nombre de banderes grogues (banyar-se amb precaució) en relació a l’estiu de
2016, com a conseqüència de més dies de pluja; d’un augment de dies amb resultat de mostres
d’anàlisi insuficient i del fet extraordinari de tres episodis d’abocament en temps sec.
Consum d’aigua i enllumenat públic

La preocupació i implicació ciutadana en la sostenibilitat mediambiental, i en especial, en
l’estalvi de recursos naturals escassos, es posa de manifest en l’evolució dels indicadors de
consum d’aigua a la ciutat. El consum total per habitant al 2016 va ser un 2% inferior al registrat
en el 2011, i el consum domèstic presenta una evolució semblant. L’esforç en l’estalvi d’aigua
ha anat acompanyat per una millora en la gestió del cicle de l’aigua, en especial pel que fa a la
utilització d’aigua freàtica, que s’ha incrementat en un 12% respecte als valors de 2011. Les
dades corresponents a finals d’octubre de 2017 mantenen la tendència de disminució de
consum i millora en la utilització d’aigua freàtica pels serveis municipals.
Taula 23: Consum d’aigua a la ciutat de Barcelona
Consum d’aigua

Unitat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total per habitant

Litres/habitant i dia

165,3

163,2

160,9

156,3

159,2

162,0

Consum domèstic

Litres/habitant i dia

109,5

108,2

108,4

104,4

105,5

107,2

3

1.033

1.260

1.228

1.148,

1.287

1.164

%

16,6

19,2

19,9

20,2

20,2

17,8

Consum d’aigua freàtica
Consum d’aigua freàtica per
serveis municipals

mil m

Font. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona. Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.
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L’orientació cap a la sostenibilitat mediambiental i estalvi de recursos s’estén a altres serveis
municipals com l’enllumenat públic. Entre gener i octubre de 2017 el consum d’energia per
alimentar l’enllumenat públic s’ha reduït en un 3% en relació al mateix període de 2016.
L’Ajuntament ha elaborat el Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 2018-2020, amb
l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i la gestió intel·ligent del servei, així com la seguretat
viària i la salut i qualitat ambiental. El Pla preveu actuar en més de 200 carrers i la instal·lació
de 10.000 noves lluminàries de tecnologia LED, que permeten reduir el consum energètic,
obtenir més durabilitat de les bombetes i una il·luminació més uniforme. El canvi a tecnologia
LED afectarà aproximadament al 7% del parc, que actualment compta amb més de 146.000
punts de llum, i suposarà un estalvi del 5% de la potència contractada.

Mobilitat sostenible
Un dels factors que més impacten en la qualitat mediambiental d’una ciutat és el transport. Per
tal de minimitzar aquest impacte cal potenciar la mobilitat mitjançant sistemes no motoritzats i
menys contaminants, ampliant i millorant la xarxa de transport públic de metro i autobús, i
fomentant la utilització de vehicles elèctrics i la bicicleta.
L’empresa d’autobusos té previst incorporar a la seva flota 50 unitats híbrides, 18 de gas
comprimit, 10 de dièsel adaptades a la normativa Euro 6 i set busos elèctrics, cosa que
suposarà rejovenir el parc mòbil aconseguir que l’any 2020 el 35% de la flota sigui de
tecnologia híbrida, millorant així la qualitat de l’aire a Barcelona i al conjunt de l’àrea
metropolitana.
L’Ajuntament disposava ja a finals de 2015 d’una flota de 371 vehicles elèctrics,
aproximadament un 38% més que l’any 2011. Properament s’incorporaran 145 vehicles híbrids
per la Guàrdia Urbana.
Els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat eren, a finals de 2015, 546, xifra que
gairebé triplica els 184 existents el 2011. El Port de Barcelona ha creat 47 punts de recàrrega a
les seves instal·lacions i ha incorporat 31 vehicles elèctrics a la seva flota. Barcelona és la
ciutat espanyola amb un percentatge més elevat de vehicles elèctrics, i ciutats com Saragossa
l’han pres com a model de referència de mobilitat elèctrica.
L’ús de la bicicleta ha experiment un notable impuls gràcies a l’augment de les places
d’aparcament; de l’increment de la dotació de carril bici; de l’impuls del servei del Bicing, i de la
posada en funcionament per part de TMB del servei Bicibox, que facilita l’aparcament de
bicicletes en estacions de metro per estimular l’ús combinat de la bicicleta i el transport públic.
La superfície de zones i carrers amb prioritat de vianants també ha experiment un creixement
significatiu. L’any 2016 hi havia 107,4 ha de zones peatonals, un 42,6% més que les que hi
havia el 2012.
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La preocupació per la sostenibilitat i l’impacte mediambiental s’ha incorporat també a la
planificació urbanística. És especialment significativa la introducció del programa de Superilles.
En aquestes unitats urbanes, més grans que una illa de cases però més petites que un barri,
s’hi defineixen les funcionalitats de l’espai públic, perseguint quatre grans tipus d’objectius: una
mobilitat més sostenible (integrant les noves xarxes de busos, fomentant els desplaçaments a
peu i en bicicleta, millorant la distribució de mercaderies per reduir els sorolls i les emissions
contaminants); la revitalització de l’espai públic; el foment de la biodiversitat i el verd urbà; i la
integració dels processos de governança amb la implicació de la ciutadania. El programa s’ha
iniciat al Poblenou i s’anirà estenent als diferents districtes de la ciutat.

Qualitat de l’aire
Durant els primers deu mesos de l’any, els nivells dels principals contaminats de l’aire han
registrats valors per sobre dels límits establerts per la UE i/o els valors de referència de l’OMS.
Els valors de l’NO2 a les estacions de trànsit (Eixample, Gràcia i Sant Gervasi) superen els
valors de referència i se situen per sobre dels de l’any anterior. Pel que fa als registres de PM10
a les estacions de trànsit només superen el valor de referència de l’OMS, que és més restrictiu
que el de l’UE.

Gràfic 54: Emissions de NO2

84

Gràfic 55: Emissions de PM10

S’han establert plans de contingència per a restringir la circulació dels vehicles més
contaminants en episodis d’alts nivells de contaminació. A partir de l’1 de desembre de 2017 va
entrar en vigor la prohibició de circular per la ciutat per als vehicles a gasolina matriculats abans
del 2000 i els dièsel matriculats abans del 2006. Les restriccions es posaran en pràctica quan la
Generalitat declari episodis de contaminació que superin els llindars de 200 µg/m3 de NO2 o 80
µg/m3 de PM10, entre les 7 i les 20 hores. La mesura afectarà a uns 100.000 vehicles de l’àrea
metropolitana. Inicialment s’aplicarà a la ciutat de Barcelona, i un cop adaptats els reglament de
circulació a les vies interurbanes, ho farà a la resta dels municipis de l’àrea metropolitana. A la
primavera del 2018 les restriccions en episodis de contaminació s’ampliaran a motos, camions,
autocars i furgonetes de les categories més contaminants. A començaments de 2019 les
restriccions s’aplicaran a turismes de més de 20 anys d’antiguitat i furgonetes de més de 23 de
dilluns a divendres independentment de l’estat de l’aire, i el gener del 2020, amb caràcter
permanent a tots els vehicles sense etiqueta de la Direcció General de Trànsit. Per pal·liar els
efectes de les restriccions en la mobilitat, s’establiran plans de reforç del transport públic, que
comportaran un augment de les freqüències de pas. S’estima que aquestes mesures permetran
reduir un 18% les emissions de NO2.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha implementat nous títols de transport públic, com ara la TVerda que dóna accés gratuït al transport públic durant 3 anys a canvi de donar de baixa
vehicles contaminants que circulin habitualment per la zona o la T-Aire que donarà accés els
dies de contaminació a dos viatges amb un cost un 10% inferior a la T-10.
La implementació de mesures de lluita contra la contaminació no solament busca millorar la
qualitat de l’aire i la pròpia mobilitat, sinó també incidir en la salut de la població, ja que segons
un estudi de l’Agència de Salut Publica de Barcelona, la superació dels límits de contaminació
recomanats per l’Organització Mundial de la Salut provoca uns 1.500 ingressos hospitalaris i
uns 250 morts cada any. La reducció d’un 5% dels principals elements contaminants podria
evitar la mort de 60 persones l’any.
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Gestió de residus
Durant els primers nou mesos de l’any, la recollida de residus ha augmentat en un 2,2% en
relació al mateix període de l’any anterior, una tendència creixent des del 2014, quan es
comença a recuperar l’activitat econòmica a la ciutat.
El percentatge de recollida selectiva se situa en un 36,4%, una xifra que roman força estable
des de fa uns anys.
A banda dels contenidors situats al carrer, la infraestructura de recollida selectiva de residus es
complementa amb una xarxa de 23 punts verds de recollida de barri, 7 de zona i una flota de 9
unitats mòbils que cobreixen 97 punts verds mòbils de recollida. Les visites als punts verds
entre gener i setembre de 2017 han estat un 3,2% superiors a les de l’any anterior i arriben a
740.000.

Taula 24: Recollida de residus i reciclatge a Barcelona

Recollida de residus

Unitat

Sòlids urbans

Tones

Generació residus sòlids

2011

2012

2013

2014

2015

2016

806.368 753.737 730.286 739.061 748.673 762.065

Kg / habitant dia

1,4

1,3

1,2

1,2

1,3

1,3

%

38,0

37,1

36,2

36,1

36,3

35,9

Vidre

tones any

32.894

32.543

32.592

33.229

34.136

34.910

Paper

tones any

67.302

58.107

48.639

50.170

51.865

49.423

Envasos

tones any

20.560

19.735

18.990

19.098

19.776

20.724

Matèria orgànica

tones any

133.217 122.508 117.477 117.460 118.261 117.442

Recollida selectiva sobre total

Font: Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

La valoració per part dels ciutadans dels serveis relacionats amb la recollida d’escombraries ha
anat a l’alça al llarg dels darrers anys, i a partir de l’any 2010 s’ha situat per sobre del 7 sobre
10, sent la valoració més elevada el 2016 amb un 7,5%. Ha baixat lleugerament el 2017,
situant-se en el 7,4. També la percepció ciutadana de la neteja dels carrers ha anat millorant,
assolint una valoració de 6,7 l’any 2017.
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Gràfic 56: Valoració de la gestió municipal de la recollida d’escombraries
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Font. Enquesta de Serveis Municipals. Ajuntament de Barcelona

Gràfic 57: Valoració de la gestió municipal de neteja de carrers
Puntuació mitjana
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Transport públic i mobilitat
Els indicadors de mobilitat disponibles per l’any 2017 refermen el canvi en les pautes de
mobilitat iniciat el 2014, a cavall de la recuperació econòmica, tant a la Regió Metropolitana de
Barcelona (RMB) com a la ciutat.
Creixen els desplaçaments en tots els modes de transport segons evidencien les enquestes de
mobilitat i ho confirmen les dades de passatge del transport públic, de matriculacions de
vehicles, de densitat de trànsit o inclús d’accidentalitat.
Aquesta intensificació de la mobilitat coincideix amb la re-definició de l’espai públic modelat en
el Pla de la Mobilitat Urbana 2013-2018, sota la premissa de la sostenibilitat i la pacificació del
trànsit, que està comportant un canvi de prioritats en els usos de l’espai públic. En aquest
sentit, els nous dissenys de l’espai públic s’estan orientant cap a la reducció de l’espai pel
vehicle privat i a l’augment del verd urbà, de l’espai pel vianant, de la bicicleta i del transport
públic. Alguns d’aquest elements ja tenen uns anys de recorregut (bicicleta, més carrils i nova
xarxa de bus, tramvia, espais per vianants, zones de pacificació del trànsit..) però altres tot just
s’estan implementant (primeres superilles, vehicle elèctric, protocol davant episodis de
contaminació, connexió del tramvia, canvis en la normativa urbanística de places d’aparcament,
regulació de l’ús de nous mitjans de transport elèctrics ..).
La percepció ciutadana en relació a la mobilitat i el transport segons l’Enquesta de Serveis
Municipals (ESM) de 2017 situa com a tercer problema de la ciutat la circulació i el trànsit, que
puja posicions des de 2015. Amb tot, tan sols el 7% dels ciutadans el consideren com el
problema principal de la ciutat. A la vegada creix la preocupació per la contaminació que es
situa en cinquè lloc. Tanmateix, les principals demandes al consistori es refereixen a altres
qüestions com el turisme i l’habitatge. Pel que fa a la valoració dels serveis, el transport públic
s’emporta les millors qualificacions, especialment l’autobús mentre que els serveis municipals
pitjor valorats són l’aparcament i la circulació.

En efecte, les enquestes de mobilitat mostren com des de 2013 el nombre d’etapes de
desplaçament relacionades amb la ciutat de Barcelona han crescut un 5% després d’anys
de davallada. Els 8 milions d’etapes de desplaçament de l’any 2016 superen, per primera,
vegada els nivells de mobilitat existents el 2007. Ara bé,
•
•

amb una major proporció de viatges interns que fa 10 anys (64%, amb un increment del
5%) i una reducció dels de connexió (-5%)
amb canvis en el repartiment modal derivats de la preponderància de trajectes més
locals: intensa reducció de la mobilitat en transport privat (-9%) tot i el notable augment
del darrer any; gran augment dels no motoritzats (12%); i lleuger increment de l’ús del
transport públic (1%)
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Taula 25: Nombre d'etapes de desplaçament diaris a Barcelona 2007-2016
Totals

2007

2013

2014

2015

2016

distr.2016

T.public

3.149

3.012

3.056

3.127

3.179

40%

2016/07
1,0%

T.privat

2.308

2.028

2.014

2.061

2.095

26%

-9,2%

No motoritz.

2.465

2.622

2.620

2.710

2.762

34%

12,1%

Total

7.922

7.662

7.690

7.897

8.036

100%

1,4%

Interns

2007

2013

2014

2015

2016

distr.2016

2016/07

T.public

1.736

1.629

1.648

1.687

1.715

21%

-1,2%

T.privat

948

867

865

879

892

11%

-5,9%

No motoritz.

2.211

2.412

2.409

2.494

2.542

32%

15,0%

Total

4.896

4.908

4.922

5.060

5.149

64%

5,2%

Connexió

2007

2013

2014

2015

2016

distr.2016

2016/07

T.public

1.412

1.383

1.408

1.440

1.464

18%

3,7%

T.privat

1.360

1.161

1.149

1.181

1.204

15%

-11,5%

No motoritz.

254

211

211

216

220

3%

-13,5%

Total

3.026

2.754

2.767

2.837

2.887

36%

-4,6%

Font: EMEF 2007-2015 i D.S.Mobilitat el 2016

L’enquesta Òmnibus Municipal de juny de 2017 valora amb un 7,2 la facilitat de desplaçament
per la ciutat, on el 91% dels enquestats la consideren fàcil o molt fàcil, tot i que està disminuint
en els dos darrers anys. La fluïdesa de la circulació a la ciutat obté una nota mitjana de 5,4,
amb un 70% d’enquestats que la consideren fluïda. Tanmateix també s’ha produït una
tendència a la baixa, tant de la nota mitjana -que va assolir màxims el 2014-, com de la
proporció de gent que la valora positivament.
Pel que fa al transport públic, les estadístiques de validacions dels diferents mitjans públics de
transport col·lectiu de 2017 9 apunten a un creixement global del 3,8% en relació a 2016, que
segurament esdevindrà un nou rècord històric, al voltant dels 990 milions de passatgers, 36
milions més que el 2016, amb augments significatius a tots els modes de transport públic
El mitjà més utilitzat el 2017 torna a ser el metro (40%), seguit dels autobusos (21% TMB i 17%
altres), Rodalies RENFE (12%), FGC (9%) i Tramvia (3%). En el darrer any els mitjans de
transport que més han crescut han estat Rodalies, Tramvia, FGC i autobusos, amb augments
superiors al 3,9%. Però en volum de nous usuaris la major contribució al creixement correspon
al metro i als autobusos.

9

Les darreres dades corresponen a les validacions acumulades de gener a octubre de 2017
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Gràfic 58: Volum del transport públic de Barcelona.
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El metro, l’autobús i el tramvia són els mitjans de transport públic més ben valorats pels
ciutadans, amb puntuacions que superen el 7 de nota segons l’ESM de 2017. L’autobús és el
servei municipal en que els ciutadans reconeixen una clara millora.
En aquest sentit aquesta percepció coincideix amb la millora de l’oferta mitjançant la introducció
de noves línies, la progressiva extensió de la xarxa ortogonal i un augment notable del carril
bus. Pel que fa al metro, el 2016 es va ampliar en 20km la línia 9, arribant a l’aeroport i a la
Fira. I la xarxa de FGC ha millorat els darrers anys la seva accessibilitat a Terrassa i Sabadell.
Els mitjans de transport no motoritzats són els que més han augmentat des de principi de la
crisi, i enguany continuen creixent en la fase de recuperació econòmica, impulsats per
l’augment de la mobilitat interna a la ciutat. El 2016 aquests desplaçament van créixer un 1,9%
però destaca el 14% dels efectuats en bicicleta.
En relació amb la bicicleta, l’Enquesta Omnibus de 2017 estima que l’11,4% dels barcelonins
es desplaça habitualment per la ciutat amb aquest mitjà (proporció que ha disminuït els 3
darrers anys) i que s’utilitza més la bicicleta pròpia que el bicing. La percepció ciutadana del
bicing es tradueix en una nota de 6,2 (segon millor registre històric del servei) que augmenta un
punt més si només es té en compte l’opinió de l’11% d’enquestats que en són usuaris.
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Taula 26: Desplaçaments no motoritzats

a peu

2007

2012

2013

2014

2015

2016

inc.16/07

2.400.266

2.517.702

2.495.843

2.483.497

2.564.686

2.596.745

8,2%

1,3%

86.406

124.333

126.502

136.440

145.022

165.470

91,5%

14,1%

2.486.672

2.642.035

2.622.345

2.619.937

2.709.708

2.762.215

11,1%

1,9%
inc.16/15

en bici
total
Bicing
abonats
viatges

inc.16/15

2.007

2012

2013

2014

2015

2016

2017 oct.

101.575

113.787

98.786

96.250

95.168

102.353

106.763

7,5%

3.781.855

16.168.610

14.211.750

13.349.000

12.504.000

14.254.666

12.096.857

14,0%

estacions

194

420

421

421

421

420

420

0,0%

num.bicicletes

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0,0%

km carril bici

129,8

186,7

s.d.

97,0

104,9

116,0

120,0

126,2

135,2

5,2%

km carril bici (en un sol sentit)
Bicing elèctric

2015

2016

abonats

5.153

7.784

51,1%

viatges

53.475

101.837

90,4%

46

46

0,0%

300

300

0,0%

estacions
num.bicicletes

inc.16/15

Font: Dades bàsiques de mobilitat 2007-2014. Ajuntament de Barcelona

En aquesta evolució dels desplaçaments no motoritzats han estat significatives les actuacions
adreçades a la notable extensió del carril bici que a mitjans de 2017 assoleix els 135 km, a la
posta en servei del bicing i recentment l’e-bicing que els dos darrers anys estan veient créixer
el nombre d’abonats, d’usuaris i de viatges. A tot això caldrà afegir l’impacte de les superilles,
de les zones 30 i les de prioritat pel vianant.
Finalment, el transport privat –que ha estat el mitjà de transport més afectat des del principi
de la crisi- torna a augmentar el 2016 en etapes de desplaçament un 4,1%, sobretot amb
l’exterior de la ciutat (4,8%). Aquest canvi va aparellat al creixement del parc de vehicles de
Barcelona (2%, en especial motos, furgonetes i turismes), el seu envelliment (el 51% dels
vehicles té més de 10 anys) i les noves matriculacions (11% de gener a octubre de 2017),
amb el que això significa en termes d’emissions ambientals. En tot cas remarcar que el 2,3%
dels vehicles matriculats el 2017 utilitzen motors elèctrics o d’altres tipus diferents al de
gasolina o dièsel.
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Gràfic 59: Matriculació de vehicles 2007-2016
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Font: Dep. Estadística. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona

Com a resultat augmenten per segon any consecutiu les Intensitats Mitjanes Diàries (IMD)
tant als accessos de la ciutat com a les principals vies de la trama urbana i les rondes, però un
moderat increment d’entre l’1,1% i l’1,4%. Al mateix temps les velocitats comercials a les
rondes marquen el mínim històric (48 km/h) a diferència del que passa als accessos de la
ciutat.

Gràfic 60: Intensitat Mitjana Diària per dia.

Gràfic 61: Velocitat comercial km/h

Font: Dades bàsiques de mobilitat 2007-2014. Ajuntament de Barcelona
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Cal tenir en compte que en els darrers anys diversos elements condicionen la fluïdesa i
velocitat del trànsit: els instruments de gestió de trànsit han continuat millorant (centrals de
regulació, semaforització, càmeres, panells informatius,..), però també l’aparició i extensió de
les zones 30 (442 km el 2015) i les de prioritat pel vianant (107 Ha el 2017), així com la
reducció de l’espai disponible pel vehicle privat, amb l’extensió dels carrils bus (172 km), de
bicicleta (135 km) i l’aposta per les superilles.
L’Enquesta de Serveis Municipals 2017 puntua amb un 5,1 la circulació a la ciutat i manté
l’aprovat just que va assolir el 2012. Tanmateix, des de 2013 creix el nombre d’enquestats que
creuen que empitjora la circulació (el 43% l’any 2017) i la circulació esdevé el tercer problema
més important de la ciutat, sobretot a Les Corts i a Sarrià-Sant Gervasi.
Una altra vessant de la gestió del trànsit és la política d’estacionament. Des de 2007 s’han
perdut més de 60.000 places de turisme en calçada, compensades en part per les 40.000
noves places fora de calçada i les 30.000 de motos.
En calçada s’ha potenciat l’àrea verda preferent i les places reservades, a costa de sacrificar
l’estacionament lliure (85.000 places menys) i, en menor mesura, la resta de categories, inclosa
la càrrega/descàrrega (2.400). A finals de 2016, de les 124.000 places en calçada per turismes,
el 42% són places lliures, un 8% són per càrrega i descàrrega, un 36% àrea verda, un 7% àrea
blava i un 7% altres àrees reservades (inclou estacionament per persones discapacitades).

Taula 27: Estacionament en calçada
2007

2013

2014

2015

2016*

inc.2016/07

distrib.2016

A.Blava

10.322

9.280

8.850

8.566

9.056

-12,3%

7,3%

A.Verda pref.
A.Verda
Resid.
C/D

25.184

36.527

35.647

36.208

40.674

61,5%

32,6%

4.976

3.461

3.392

3.307

3.603

-27,6%

2,9%

no regulat

12.730

11.252

10.631

10.319

10.472

-17,7%

8,4%

137.119

75.446

74.224

73.200

51.944

-62,1%

41,7%

5.781

8317

8.524

8.828

190.331

141.747

141.061

140.124

124.577

-34,5%

38.040

59.723

64.468

66.289

68.250

79,4%

reservats
total
motos

7,1%
100,0%

Font: Ajuntament de Barcelona, Dades bàsiques de mobilitat 2007- 2015 i Anuari Estadístic 2016.
* L'any 2016 entra en vigor un nou inventari de BSM

Quant a l’aparcament fora de calçada, l’augment dels darrers 10 anys s’ha centrat en
aparcament reservat (hospitals, oficines, hotels..) i en places per veïns. En aquest sentit el 2017
s’ha iniciat una modificació de la normativa d’aparcaments a la ciutat amb l’objectiu de reduir
les futures places situades habitatges, comerços, equipaments i oficines, d’acord amb el Pla de
Mobilitat Urbana 2013-2018.
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Pel que fa a la percepció dels ciutadans, tot i que les enquestes d’opinió situen l’aparcament a
la cua dels problemes greus de la ciutat, és el servei que té pitjor percepció d’evolució (el 52%
creu que empitjora) i el que obté la nota més baixa (3,7 per tercer any consecutiu), encara que
aquesta puntuació és la més alta des de 1987.
Pel que fa a l’accidentalitat continua augmentant des del mínim assolit l’any 2011. Fins a
l’octubre del 2017 l’augment és del 3,3%, amb més sinistralitat a les rondes (15%) que a les
vies urbanes (2,4%). Si bé els ferits per accident han tendit a evolucionar en proporcions
similars a l’accidentalitat, el 2017 només creixen un 0,2%. I els morts en accident després del
repunt de 2016, el 2017 van en camí d’assolir el registre històric més baix, en comptabilitzar
fins a octubre 9 víctimes mortals, el 70% de les quals estan relacionades amb accidents de
moto.
Gràfic 62: Nombre d’accidents per tipus de vehicle

Font: Guàrdia Urbana. Ajuntament de Barcelona

En el 80% dels accidents de 2017 els implicats són turismes (42% dels accidents però més del
60% del parc de vehicles dels residents a Barcelona), motos (32% dels accidents i 23% del
parc) i ciclomotors (6% d’accidents i 6% del parc).
El 2017 han augmentat els accidents de tots els tipus de vehicles amb l’excepció dels taxis,
però el major increment el tenen les furgonetes i els ciclomotors. Els principals motius directes
de l’accidentalitat per part del conductor són la distracció, el no respectar les distàncies i els girs
indeguts. I per part dels vianants, no respectar els semàfors i creuar fora del pas de vianants.
Pel que fa als motius indirectes destaquen l’alcoholèmia (73%), l’excés de velocitat (13%) i el
mal estat de la calçada (12%).
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6. DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ
Les dades de participació de la ciutadania a les darreres eleccions municipals, mostren un
augment significatiu de participació. La diferència entre la dada de l’any 2007 (49,6%) i la de
2015 (60,6%) és d’onze punts percentuals.
A nivell de districtes les diferències també són notables. Si bé a tots es repeteix la tendència
d’augment de la participació, els districtes de Gràcia i Sant Andreu mostren increments de més
de dotze punts percentuals, mentre que Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi els tenen de menys
de deu punts
Sarrià-Sant Gervasi és el districte amb la participació més alta el 2015, un 66,2%, seguit de les
Corts, 65,5%, Gràcia, 64,2% i l’Eixample, 63,1%. La menor participació es registra a Ciutat
Vella amb un 47,6%.
Gràfic 62: Participació als districtes de Barcelona a les eleccions municipals de 2007 i 2015

Font: Junta Electoral Central. Ministerio del Interior.
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Quant a la preocupació dels barcelonins respecte als temes polítics, i després d’una evolució a
l’alça des de 2009, a les darreres enquestes de serveis municipals de 2016 i 2017 perd pes
relatiu. Només és considerat com el problema més greu de la ciutat per l’1,6% dels enquestats,
1,4 punts menys que l’any 2015. En canvi la preocupació per la corrupció i el frau augmenta en
la darrera enquesta i passa a ser valorada amb un 1%, fet que suposa un increment substancial
des de l’any 2010 quan per primera vegada s’introdueix aquests terme com a un dels
problemes més greus de la ciutat.

Gràfic 63: Valoració dels barcelonins dels aspectes
polítics de la corrupció i frau com a problemes de ciutat.

Font: Enquesta de Serveis Municipals. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona

La participació ciutadana és un dels eixos clau d’aquest mandat amb l’objectiu de fomentar el
paper actiu de tota la ciutadania i el desplegament efectiu de la participació al conjunt del
territori. L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un canvi important en el model de participació
ciutadana per a l’elaboració del PAM 2016- 2019 i els plans d’actuació dels deu districtes de la
ciutat (PAD).
Entre altres coses s’ha impulsat el naixement de la plataforma virtual decidim.barcelona, a
través de la qual es va articular el procés participatiu del PAM.
Els resultats d’aquest procés van ser:
• 10.860 propostes ciutadanes, de les quals 8.142 van ser acceptades i 2.718 rebutjades.
• 4.443 propostes corresponents a l’àmbit global de ciutat (42%).
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• 6.417 propostes corresponents als districtes (58%).
• 410 trobades presencials a tots els districtes i espais singulars de la ciutat.
• 9 debats oberts amb representants del Govern municipal en un interval de dos mesos.
• 1.471 actuacions derivades.
• 220.000 interaccions presencials i digitals (propostes, comentaris, debats, etc).
L’Enquesta sobre Participació Ciutadana i Associacionisme realitzada per l’Ajuntament de
Barcelona el mes de març de 2017, mostra el posicionament dels ciutadans respecte a la
participació, els coneixements dels canals de participació ciutadana i la seva implicació, així
com el seu grau d’associacionisme.
La promoció de la participació ciutadana per part de l’Ajuntament és molt important pel 53,2% i
bastant pel 38,1% dels enquestats/des. Per gènere valoren la promoció com a molt important
més les dones (55,7%) que els homes (50,36%). Per trams d’edat destaquen per sobre de la
mitjana, el grup d’edat de 45-54 anys amb el 60,2%; per sota d’aquesta, a 13,3 punts, es situa
el tram de 16-24 anys (39,9%). Per districtes destaquen per damunt de la mitjana SantsMontjuïc (64,2%) i Ciutat Vella (62,8%) i per sota d’aquesta, amb el menor percentatge, Sant
Andreu (43,8%).
L’àmbit en que creuen més important la participació ciutadana és en les polítiques socials
(45,0%), seguit per l’urbanisme (24,5%), la cultura (17,2%) i la promoció econòmica (10,8%).

G64: Importància de la promoció de la participació ciutadana

G65: Àmbits on és més important la participació ciutadana
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Respecte als canals de participació, el 38,9% dels barcelonins/es coneix algun espai o canal de
participació ciutadana de la ciutat de Barcelona. Per gènere en major proporció els homes
(42%) que les dones (36,2%). Per trams d’edat la major proporció de coneixement és al tram de
45-54 anys (46,3%) i el menor al tram de 16-24 anys (25,8%). El districte amb major
coneixement és Sants-Montjuïc (50%) i Les Corts (24,2%) amb el menor.
El 42,4% dels enquestats/des afirma haver fet arribar a l’Ajuntament alguna queixa, reclamació,
incidència o proposta. Les principals temàtiques d’aquestes eren les relacionades amb el
manteniment de l´espai urbà (22,5% de les respostes), la recollida i neteja de l´espai urbà
(19,4%), les relacionades amb urbanisme, obres i habitatge (14,1%) i les relacionades amb l
’incivisme/soroll (13,6%).
G66: % de coneixement d’aspais o cansls de participació ciutadana

G67: % de presentació de queixes, reclamacions, incidències o propostes a l’Ajuntament

Pel que fa a l’associacionisme, el 31,8% de les persones enquestades afirma ser 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 de 55-64 anys (34,6%). El menor grau d’associacionisme correspon
al 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%) i Sarrià-S.
Gervasi (38,3%). Els dos que registren menor percentatge de persones associades són HortaGuinardó (25,0%) i Les Corts (24,0%). Les persones membres d’alguna associació ho són
principalment d’associacions de cooperació internacional i ONG (23,3%), culturals i científiques
(16,1%), de salut (13,7%), societat (d’àmbit social-comunitari) amb el 13,5% i esports (12,5%).
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G68: % de persones que formen part d’alguna associació
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