
Nombre de joves per grups d'edat quinquennals Llengua habitual de la joventut barcelonina. 2015 i 2020

Emancipació per franges d'edat

Joves que participen en entitats, associacions o grups 
informals per estrats de barri*Formes de convivència dels i les joves emancipades
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Lloc de naixement 

A la resta de Catalunya

A la resta de l'Estat

A Barcelona 

A l'estranger

No té parella estable però manté alguna
relació afectivo-sexual 

No té cap relació 

Té parella estable 

El 13,4% de la joventut 
que viu a Barcelona des 
de fa més de sis mesos 
no està empadronada 

a la ciutat.

A Barcelona hi ha 
404.805 joves

de 15 a 34 anys. 

El 42,8% de joves que 
viuen a Barcelona han
nascut a la mateixa 

ciutat.

El 62,7% de la joventut 
no emancipada no ho 

està per motius 
econòmics.El 59,8% de la població 

jove està emancipada. El 44,9% de la joventut 
emancipada pensa que 

està per sota de la 
classe social dels seus 

pares, el 31% igual i el 
24,1% per sobre.

El 48% de les persones joves 
manifesten haver patit algun 
tipus de discriminació en el 

darrer any.

El 69,9% de les dones joves 
han patit almenys un episodi 
de violència sexual fora de 

la parella. 

El 32,9% del jovent amb 
ingressos propis 

contribueix a l’economia 
dels seus pares o la seva 

família. 

El 69,2% de joves 
valoren el seu interès en 
la política en 5 o més en 

una escala de 0 a 10.

El 43,8% de les persones 
joves emancipades viuen

en parella.

El 51,9% de la 
població jove té una 

parella estable.

El 49,2% de les persones 
joves treballen com a 

activitat principal, mentre el 
33,4% estudien.

El 45,1% de joves 
participa en 

alguna entitat
o associació.

El 64,0% de dones joves 
han patit almenys algun 

episodi de violència 
masclista en la parella.

El 17,4% de la població
jove se sent malament
a vegades quan no rep 

missatges, interaccions
o likes. 

El 39,1% de joves té 
risc de mala salut 

mental.

El 92,7% de joves
afirma tenir una bona, molt 

bona o excel·lent salut.

L'11% de la joventut 
barcelonina pateix 

soledat segons 
l'indicador indirecte de 

l'escala UCLA.

El 32,5% de la joventut 
emancipada rep suport 

econòmic per fer front a les 
despeses pròpies o 

comunes de la llar per part 
de persones properes de 

forma habitual.

Les persones joves 
emancipades amb ingressos 

en destinen de mitjana el 
34,8% a fer front al 

pagament de l'habitatge.
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Joves que se senten malament quan no reben missatges,
interaccions o likes a les xarxes socials

Percentatge de joves amb risc de patir mala salut mental
Indicador obtingut amb el qüestionari especialitzat GHQ-12 

0 25% 50% 75%

Estrat mitjà

Estrat baix

100%

29%25,7%

39,4%39,4%10,1%8%3,2%

17,1% 32,7% 10,6% 20% 19,2%

18,3%18,7%7,9%

Estrat alt

CFGS Grau universitari (o equivalent)

Postgrau/Màster/Doctorat

Batxillerat/CFGMFins ESO

0 25% 50% 75%

Estrat mitjà

Estrat baix

100%

4,8%

12,3%55,7%

5,6%7,1%

76,%19,2%

23,3%

32%

Estrat alt

Nivell d'estudis inferior al requerit

Nivell d'estudis igual al requeritNivell d'estudis superior al requerit

Activitat principal

Treballen

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ERTO

Inactivitat

Estudien

A l'atur

41,1%

9,6%

3,8%

3,8%

26,5% 6,9%

10,5%38,7%

A més estudien o treballenActivitat pincipal

0% 10% 20% 30% 40%

Dones

Homes

50%

32,8%

45,3%

0% 10% 20% 30% 40%

Dones

Homes

50%

12,6%

22,1%

A vegadesSovint o molt sovint

0% 20% 40% 60%

Estrat alt

Estrat baix

Estrat mitjà

38,2%

47,6%

50,3%

Més informació
a través del codi QR.

51,9%

43,8%

30,1%

8,2%
8,2%

16,1%

14,5%

33,6%

42,9%42,9%

7,3% 7%

Joves que destinen ingressos en contribuir a l'economia familiar 
segons estrats de barri*
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La joventut 
barcelonina té uns 
ingressos mitjans

de 888,3€ mensuals.

El 35,8% del col·lectiu 
jove ha treballat sense 

contracte en alguna 
ocasió.

El 27,3% de la població 
jove treballadora està 

sobrequalificada, és a dir, 
té un nivell d'estudis 
superior al requerit.

El 28,4% de joves té 
com a llengua 

habitual el català. 

Un 10,1% de la joventut
de 25 a 34 anys té l'ESO 

com a nivell màxim 
d'estudis assolits.

LA JOVENTUT
A BARCELONA

EL 2020
Dades de l'Enquesta a la Joventut

de Barcelona 2020

*Els estrats de barri són l'agrupació dels 73 barris de la ciutat en funció de la seva renda mitjana.

L'Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 es va realitzar en dos períodes entre el 10 de març
i el 27 de juliol de 2020 entrevistant 1.407 joves d'entre 15 i 34 anys.


