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Població 2007  

 

La lectura del Padró actiu a 30 de juny de 2007 indica que la ciutat de 

Barcelona té 1.603.178 habitants, dels quals 760.309, un 47, 4%, són homes i 

842.869, un 52,6%, són dones.  

La presència femenina és superior al 50% a 33 ZEG (Zones Estadístiques 

Grans), a les 5 restants (Gòtic, Raval, Ciutat-Meridina-Vallbona, Trinitat Vella i 

Barris Besòs) els homes representen més del 50%. 

Ciutat Vella és l'únic districte que té un percentatge d’homes superior al 50% . 

 

 

 

Evolució de la població. 1996, 2001, 2005 i 2007.  

 

Entre els anys 1996 i 2005 la ciutat havia guanyat progressivament població, 

però entre 2005 i 2007 s'observa una lleugera disminució (9.059 habitants), la 

qual cosa representa una pèrdua de població del 0,6%.  

El Raval ha perdut 2.728 habitants, un 5,5% de la seva població i el barri de 

Poble Nou s'ha incrementat en 2.078 habitants, un 3,3%. 

7 dels 10 districtes han perdut població. Ciutat Vella és el districte que ho fa en 

un percentatge més alt, un 3%. 

Els districtes que han incrementat la seva población, tot i que de forma molt 

lleugera (menys d'un 1%) són Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Índex d'envelliment i sobreenvelliment. 2007. 

 

L'índex d'envelliment indica la relació existent entre la població de 65 i més 

anys i la població de 0 a 14 anys. A la ciutat hi ha 173 persones de 65 i més 

anys per cada 100 persones de 0 a 14 anys.  

El territori més envellit de la ciutat és el barri de Congrés on l'índex assoleix un 

valor de 246,5. A l'altre extrem hi trobem Vallvidrera-Les Planes amb 78,7 

persones de 65 i més anys per cada 100 de 0 a 14 anys.  

L'índex de sobreenvelliment ens expressa la relació que hi ha entre la 

població de 75 i més anys i la població de 65 i més, en percentatge. A la ciutat 

de cada 100 persones de més de 65 anys, 53 tenen més de 75 anys.  

Els territoris que presenten un índex de sobreenvelliment més elevat són 

Congrés amb un 62,2% i Dreta de l'Eixample amb un 61,2%. A l'altre extrem 

Ciutat Meridiana (40,5%), Horta (46,8%) i Trinitat Vella (46%). 

 

 

 

Índex de dependència demogràfica. 2007. 

 

L'índex de dependència demogràfica és la relació de la població infantil (de 0 a 

14 anys) més la població de gent gran (més de 65 anys) en relació amb la 

població de 15 a 64 anys. La ciutat presenta un índex de dependència 

demogràfica de 47,7.  

Els territoris que presenten l'índex de dependència demogràfica més alt són 

Congrés (61,4) i Sarrià (59,4), i els que presenten un índex més baix són Gòtic 

(20,5) i Raval (35).  

 

 

 

Solitud de la gent gran. 2007. 

 

A la ciutat hi ha 82.732 persones de 65 i més anys que viuen soles, la qual 

cosa representa el 25% del total de persones d'aquesta edat.  D'aquestes n’hi 

ha 54.590 que tenen més de 75 anys (el 31% de les persones de 75 i més 

anys).  

El districte de Ciutat Vella, i en conjunt tots els seus barris, és el que té el 

percentatge més alt de persones de més de 65 anys que viuen soles.  

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Lloc de naixement de la població. 2007.  

 

El 59,7% de la població que resideix a la ciutat ha nascut a Catalunya, un 

21,3% ha nascut a la resta d'Espanya i un 19% a l'estranger.  

El territori amb major proporció de població nascuda a Catalunya és Sarrià amb 

un  73,7%, a l’altre extrem es troba el Gòtic amb un  26,5%.  

Verneda i Gòtic son les dues ZEG amb més proporció de població nascuda a la 

resta de l’estat espanyol amb un 33% i 32,2% respectivament, lluny del 12,5% 

de Sarrià. 

El barri de Sant Andreu és el que té un menor percentatge de persones 

nascudes a l'estranger, 10,1% i el Gòtic es el que més, 61%.  
 

 

 

 

Nacionalitat de la Població. 2007. 

 

A Barcelona un 16,2% de la població té nacionalitat estrangera, el barri amb 

major percentatge de població estrangera és Gòtic (58,6%). A l’altre extrem es 

troba Can Peguera (3,4%). 

El 17,9% dels homes i el 14,7% de les dones té nacionalitat estrangera. Gòtic 

és el barri amb el percentatge més alt d’homes i dones amb nacionalitat 

estrangera, un 61,7% i un 55,2% respectivament. Can Peguera presenta el 

percentatge més baix d’homes i dones un 2,7% i un 4%. 

 

 

 

Pensions no contributives de la Seguretat Social. 2007 

 

16.086 persones reben una pensió no contributiva de la Seguretat Social 

(PNC), 10 de cada 1.000 habitants. El barri de Torre Baró presenta la taxa de 

PNC per cada 1.000 habitants més elevada de la ciutat, 34,2 i la Vila Olímpica 

la més baixa 2,2. 

 

 

 

Ajut assistencial per cònjuge supervivent. 2007 

 

13.278 persones reben ajut asistencial per cònjuge supervivent, 8,3 persones 

de cada 1.000. La taxa més elevada correspon a la Marina del Prat Vermell 

amb 24,9 ajuts per cada 1.000 habitants i la més baixa a Les Tres Torres amb 

un 1,4. 


