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El 43% de les persones que viuen soles a Barcelona 
tenen 65 anys o més  
 
 
» El 62% de les persones que viuen soles són dones, i més de la meitat tenen 65 anys o 

més.  
» Per primera vegada s’estanca el nombre de llars mixtes amb una variació només del 

0,1% respecte l’any anterior 
» L’Eixample continua sent el districte amb el major nombre de llars de la ciutat  
 
A la ciutat de Barcelona hi ha censades 1.615.985 persones i 657.278 llars segons l’informe 
estadístic elaborat per l’Ajuntament a partir del padró municipal del mes de juny de 2011.  
 
Aquest informe inclou tots els tipus de domicilis sense distingir aquells que puguin ser 
residències col·lectives (de gent gran, estudiants, etc) o altres tipus de comunitats (religioses, 
militars d’acolliment, etc). Aquest estudi permet conèixer a fons les característiques de les llars 
a la nostra ciutat considerant la llar com el grup de persones que resideix en una mateixa 
adreça sense entrar en les relacions de parentiu que hi ha entre elles.  
 
Segons aquest informe, el nombre de llars unipersonals continua augmentant a Barcelona, 
passant de 201.521 l’any 2010 a 202.856 l’any 2011 el que representa el 30,9% del total de 
llars. El 62% (126.722) de les persones que viuen soles són dones, de les quals el 54% 
(68.363) tenen 65 anys o més. En total, el nombre de persones de 65 anys o més que viuen 
soles a Barcelona és de 87.523, el 43% de les llars unipersonals. 
L’estudi també mostra que només el 7% de les llars estan habitades per cinc o més persones. 
 
Aquest informe també ressalta la major presència de dones a les llars respecte als homes al 
veure’s que en una quarta part de les llars no hi viu cap home mentre que les llars on no s’hi 
troba cap dona són el 14% del total. 
 
L’informe també revela que per primera vegada s’estanca el nombre de llars mixtes, és a dir, 
domicilis on viuen persones de nacionalitat espanyola i de nacionalitat estrangera. Si l’any 2010 
n’hi havia un total de 61.691 llars mixtes i representava el 9,4 del total de llars de la ciutat, l’any 
2011 aquesta xifra disminueix fins a les 60.919 llars i representa el 9,3% de les llars. Respecte 
l’any 2007, el nombre de llars mixtes ha augmentat en un 24,8%. 
 
El nombre de llars on només viuen persones de nacionalitat espanyola no ha variat gaire 
respecte l’any anterior. El percentatge d’aquestes llars ha passat del 81,8% l’any 2010 al 82,4% 
l’any 2011. Pel que fa a les llars on tots els seus habitants són de nacionalitat estrangera ha 
passat de significar el 8,8% al 8,3% durant el mateix període. 
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A les llars on viuen només espanyols l’edat mitjana dels seus membres passa dels 47 anys, 
mentre que l’edat mitjana de les persones de nacionalitat estrangera és de 32 anys. Aquesta 
edat queda més matisada quan es parla de llars mixtes, resultant una edat de 35 anys. 
 
El major nombre de llars es concentra en el districte de l’Eixample amb el 17% de domicilis, 
mentre que Les Corts és el districte amb menys llars, amb només el 5%. Sant Martí és el segon 
districte amb una major densitat de llars amb el 14%, seguit per Sants Montjuïc amb el 11,2%. 


