
  
 

 

 
 
 

Síntesi d’indicadors sociodemogràfics 2008 (Barris) 
 

 
 
Població 2008  
 
La lectura del Padró actiu a 30 de juny de 2008 indica que la ciutat de 
Barcelona té 1.628.090 habitants, dels quals 774.890, un 47, 6%, són homes i 
853.200, un 52,4%, són dones. 
La presència femenina és superior al 50% a 63 Barris, als 10 restants (Raval, 
Gòtic, Barceloneta, Sant Pere-Santa Caterina-La Ribera, La Clota, Torre Baró, 
Ciutat-Meridiana, Trinitat Vella, Bon Pastor i Besòs-Maresme) els homes 
representen més del 50%. 
El Districte de, Ciutat Vella és l'únic que té un percentatge d’homes superior al 
50 %. 
 
 
 
Índex d'envelliment i sobreenvelliment. 2008. 
 
L'índex d'envelliment indica la relació existent entre la població de 65 i més 
anys i la població de 0 a 16 anys. A la ciutat hi ha 151,6  persones de 65 i més 
anys per cada 100 persones de 0 a 16 anys.  
El territori més envellit de la ciutat és el barri de Montbau on l'índex assoleix un 
valor de 285,4. A l'altre extrem hi trobem Vila Olímpica amb 35,1 persones de 
65 i més anys per cada 100 de 0 a 16 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, 54,3 tenen més de 75 anys.  
Els territoris que presenten un índex de sobreenvelliment més elevat són 
Trinitat Nova (66,5) i Congrès (63,4). A l'altre extrem Ciutat Meridiana (39,1), 
Torre Baró (41,8) i  Vila Olímpica (44,5).  
No obstant això si s’analitza per génere, l’index d’envelliment de dones es 
189,4 i el d’homes 115,6. Pel que fa a sobreenvellimet existeixen també 
diferències encara que no tan marcades, Dones: 58; Homes: 48,6 
 
 
 
Índex de dependència demogràfica. 2008. 
 
L'índex de dependència demogràfica és la relació de la població infantil (de 0 a 
16 anys) més la població de gent gran (més de 65 anys) en relació amb la 
població adulta (de 17 a 64 anys).  
La ciutat presenta un índex de dependència demogràfica de 50,6.  
Els territoris que presenten l'índex de dependència demogràfica més alt són els 
de Montbau (98,8) i Sant Genís dels Agudells (64,7), i els que presenten un 
índex més baix són els de Gòtic (23,5) i Raval (36,1).  



  
 

 

 
 
 
 
 
Solitud de la gent gran 65 i més. 2008. 
 
A la ciutat hi ha 83.197 persones de 65 i més anys que viuen soles, la qual 
cosa representa el 25,2% del total de persones d'aquesta edat.  D'aquestes n’hi 
ha 55.573 que tenen més de 75 anys (un 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. 2008.  
 
El 58,6% de la població que resideix a la ciutat ha nascut a Catalunya, un 
20,5% ha nascut a la resta d'Espanya i un 20,9% a l'estranger.  
El territori amb major proporció de població nascuda a Catalunya és Tres 
Torres (74,1%). El que té menys proporció és Gòtic ( 29%).  
La proporcio de població nascuda a la resta del territori espanyol és més alta a 
El Carmel (34,4%) i Verneda i la Pau (33,8%), i més baixa als territoris de 
Putxet i el Farró(12%) i,  Sarrià (12%).  
El barri de Can Peguera és el que té un menor percentatge de persones 
nascudes a l'estranger (6,6%) i el territori de Gòtic és el que el té més alt  
( 57,9 %).  
 
 
 
Nacionalitat de la Població. 2008.  
 
A Barcelona un 17,9% de la població té nacionalitat estrangera, el barri amb 
major percentatge de població estrangera és Gòtic (55%). A l’altre extrem es 
troba Can Peguera (3,9%).  
El 19,8% dels homes i el 16,1% de les dones tenen nacionalitat estrangera. El 
Gòtic és el barri amb el percentatge més alt de dones i homes de nacionalitat 
estrangera, un 50,1% i un 58,9% respectivament.  
 
 
 
Pensions no contributives de la Seguretat Social. 2008  
 
15.551 persones reben una pensió no contributiva de la Seguretat Social 
(PNC), 10 de cada 1.000 habitatnts. El barri de Torre Baró presenta la taxa de 
PNC per cada 1.000 habitants més elevada de la ciutat, 33,9 i la Vila Olímpica 
del Poble Nou la més baixa, 2,1. 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
Ajut asistencial per cònjuge supervivent. 2008  
 
8.890 persones reben ajut assistèncial per cònjuge supervivent, 5,5 persones 
de cada 1.000. La taxa més elevada correspon a Marina de Prat Vermell – 
Zona Franca amb 14,4 ajuts per cada 1.000 habitants i la més baixa a Tres 
Torres amb 1,1. 
 
 


