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1.  Característiques tècniques de les 
enquestes referenciades 
 
 

ENQUESTA 
Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a 
Barcelona (EBSIB) 

FINALITAT 

L’EBSIB formula preguntes per tal de conèixer si els infants se senten 
bé, estan satisfets amb diferents aspectes o àmbits de la seva vida i 
gaudeixen de les màximes possibilitats de desenvolupament 
personal. Es valora el benestar a partir de les avaluacions i les 
percepcions que fan els propis infants sobre 15 aspectes de la seva 
vida (família, amistats, escola, barri, salut, temps, seguretat, llibertat, 
béns materials, habitatge,..) per tal d'incidir en l’agenda pública i 
sensibilitzar els infants, les famílies i la societat. 

ORGANISME 
IMPULSOR 

Ajuntament de Barcelona i Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona (IIAB) 

POBLACIÓ 

Infants d'entre 10 i 12 anys que cursen cinquè i sisè d'educació 
primària. 
 

Nota: *A l’informe ens hi referim genèricament com a “nens i nenes de 10 a 
12 anys, com a “nens i nenes” o “infants”. 

MOSTRA 
3.962 enquestes vàlides (2017). 52 centres educatius de la ciutat (170 
aules) 

TERRITORI Barcelona 

PERIODICITAT Quadriennal (previsió) 

ÚLTIM ANY 
DISPONIBLE 

2017 
 

Edicions anteriors: es tracta de la 1a edició de l’enquesta. 

+ INFO I 
RESULTATS 

A més dels informes de resultats, es poden consultar els qüestionaris 
altres documents tècnics a : 
http://institutinfancia.cat/projectes/benestar 

 
 
 
 
 

http://institutinfancia.cat/projectes/benestar
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ENQUESTA 
Enquesta Factors de Risc d'Estudiants de Secundària 
(FRESC) 

FINALITAT 

L’enquesta FRESC es realitza periòdicament a les escoles de 
secundària de la ciutat. Permet conèixer amb regularitat la majoria 
d’hàbits i conductes relacionades amb la salut dels i les adolescents, 
com ara el consum de tabac, d’alcohol, el consum de drogues, així 
com l’alimentació, hores de son, els patrons de lleure, ús del mòbil, 
sexualitat, la salut mental, la mobilitat o els comportaments 
d’assetjament i violència sobre els altres. 
 
És un instrument de primer ordre per engegar estratègies i recursos 
preventius enfront els problemes que es detecten. 

ORGANISME 
IMPULSOR 

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 

POBLACIÓ 

Adolescents de 14/15, 16/17 i 18/19 anys que cursen 2n d'ESO, 4t 
d'ESO i 2n de Batxillerat o 2n de CFGM, així com dels PFI.  
 

Nota: *A l’informe ens hi referim genèricament com a “adolescents” o 
adolescents entre 13 i 19 anys, malgrat que els enquestats/des no són de 
tots els cursos de la secundària i que els que cursen Batxillerat ja formen 
part –si ens atenem a la definició d’adolescents recollida a la CDI i LDOIA- del 
col·lectiu “jove”. En properes edicions del sistema d’indicadors, preveiem 
revisar els resultats acotant-los a la franja 13-17 i excloure els casos de 
Batxillerat de la base de càlcul dels resultats. 

MOSTRA 3.888 enquestes vàlides (2016). 186 aules de la ciutat 

TERRITORI Barcelona 

PERIODICITAT Quadriennal 

ÚLTIM ANY 
DISPONIBLE 

2016 
 

Edicions anteriors: (1987) 2004,2008,2012. 

+ INFO I 
RESULTATS 

A més dels informes de resultats, es poden consultar els qüestionaris 
i el manual a: 
http://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/enquesta-fresc 

 

http://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/enquesta-fresc


 

4 
   

 

 

ENQUESTA Enquesta de Salut de Barcelona (ESB) 

FINALITAT 

L’ESB permet obtenir dades periòdiques sobre la salut de la població 
de la ciutat, les incapacitats i les conductes relacionades amb la salut, 
el context físic i el context socioeconòmic. Mitjançant l'enquesta 
s'obtenen dades per conèixer i monitorar l’estat de salut de la 
població barcelonina i els seus determinants. 

ORGANISME 
IMPULSOR 

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 

POBLACIÓ 
Persones majors de 16 anys d'edat. Disponibilitat d'un qüestionari 
per a persones de 0 a 15 anys contestat per un informador indirecte 
(normalment la mare o el pare) 

MOSTRA 4.000 enquestes (2016).  

TERRITORI Barcelona 

PERIODICITAT Quinquennal 

ÚLTIM ANY 
DISPONIBLE 

2016 
 

Edicions anteriors: 2006,2011 

+ INFO I 
RESULTATS 

A més dels informes de resultats, es poden consultar els qüestionaris 
i altres documents tècnics a: 
http://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/enquestes-de-salut 

 

http://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/enquestes-de-salut
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ENQUESTA 

Enquesta de Condicions de Vida, Enquesta de 
Condicions de Vida i Hàbits de la Població i 
Estadístiques Metropolitanes de Condicions de Vida 
(EMCV) 

FINALITAT 

 
L’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) és una operació estadística  
impulsada per l’INE des del 2004 i ampliada a Catalunya per l’Idescat i 
l’IERMB des del 2016. Permet mesurar la incidència i composició de la 
pobresa mitjançant l'establiment d'un llindar de risc de pobresa. A 
més, s'ofereix informació sobre la distribució personal de la renda a 
partir dels ingressos anuals nets. D'altra banda, s'aporten dades 
sobre les privacions materials dels individus, les condicions de 
l'habitatge o sobre l'indicador AROPE de risc de pobresa o exclusió 
social harmonitzat a nivell europeu. Les enquestes de condicions de 
vida constitueixen la font de dades idònia per mesurar la pobresa 
infantil a partir de la renda familiar.  
 
Al municipi de Barcelona l’enquesta de condicions de vida de 
referència ha estat des dels anys 80 fins al 2011, l’Enquesta de 
condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP), també coneguda 
en els seus orígens com l’Enquesta Metropolitana. No obstant això, 
fins a l’edició de 2006 la mostra d’aquesta enquesta cobria només la 
població de 16 anys i més (i abans del 2006 la població de 18 anys i 
més), per tant, no era possible analitzar els ingressos disponibles per 
part dels infants. Aquest dèficit es va corregir amb els canvis 
metodològics que es van introduir a l’edició 2011, quan es va 
harmonitzar aquesta operació estadística amb l’Enquesta de 
condicions de vida (ECV) realitzada per l’INE des de l’any 2004. D’aquí 
les referències a l’edició 2011 de l’ECVHP en el present informe. 
 
Actualment, l’ECVHP ha estat substituïda per les Estadístiques 
Metropolitanes sobre Condicions de Vida (EMCV) que, actualment, 
constitueixen la font de dades de referència en matèria d’ingressos i 
de condicions de vida per l’àmbit metropolità de Barcelona i per la 
pròpia ciutat.  Les EMCV es construeixen a partir de les dades que 
ofereix l’Enquesta de condicions de vida (ECV) i s’elaboren mitjançant 
la suma de mostres (data pooling) de dues edicions consecutives de 
l’ECV, incorporant els procediments pertinents per construir una 
mostra estrictament transversal (re)calibrada per les diferents 
corones metropolitanes que conformen l’àmbit metropolità.  El 
mètode d’elaboració de les EMCV ha estat dissenyat i desenvolupat 
conjuntament per l’IERMB i l’Idescat i es tracta d’una operació 
reconeguda en el Pla Estadístic de Catalunya 2017-2020. 
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ORGANISME 
IMPULSOR 

Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística 
amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de 
Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

POBLACIÓ 
Persones majors de 16 anys d'edat. El qüestionari de llar (contestat 
per un informador indirecte) permet recollir informació rellevant 
sobre persones de 0-15 anys. 

MOSTRA 

2.900 enquestes vàlides* (487 recullen dades de menors de 18 anys) 
(2016-2017).  
 

*En el cas de les EMCV s’eliminen les llars que es repeteixen per l’efecte 

panel de l’ECV. 

TERRITORI 
Àmbit europeu, Espanya, Catalunya, Àrea Metropolitana de 
Barcelona i Barcelona ciutat 

PERIODICITAT Anual 

ÚLTIM ANY 
DISPONIBLE 

2016-2017 (1a edició de les EMCV) 
 

Edicions anteriors: 2011 (ECVHP) 

+ INFO I 
RESULTATS 

 
A més dels informes de resultats, es poden consultar la 
documentació tècnica a:  
https://iermb.uab.cat/ca/enquestes/cohesio-social-i-urbana 
 

 

https://iermb.uab.cat/ca/enquestes/cohesio-social-i-urbana
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ENQUESTA 
Enquesta d'Hàbits Esportius de la població en edat 
escolar a Barcelona (EHEB) 

FINALITAT 

La principal finalitat de l’EHEB és conèixer la situació actual dels 
hàbits esportius dels escolars de la ciutat de Barcelona fora de 
l’horari lectiu, i comparar-lo amb els resultats d'anys anteriors per 
saber quina evolució ha tingut.  
 

Les conclusions d’aquest estudi serviran per confirmar o redefinir 
criteris que orientin les futures polítiques de promoció i difusió de 
l’activitat física i l’esport en edat escolar. 

ORGANISME 
IMPULSOR 

Ajuntament de Barcelona i Institut Barcelona Esports (IBE) 

POBLACIÓ 

Infants i adolescents d'entre 6 i 16 anys que cursen educació primària 
(de 1r a 6è) i educació secundària obligatòria (de 1r a 4t d’ESO).   
 

Nota: Els resultats de l’any 2013 es refereixen a infants i adolescents 
entre 6 i 18 anys a l’edició de perquè s’incloïen alumnes de 
Batxillerat. 

MOSTRA 3.724 enquestes vàlides (2018).  

TERRITORI Barcelona 

PERIODICITAT Quinquennal 

ÚLTIM ANY 
DISPONIBLE 

2018* 
 

Edicions anteriors: 2007,2013 
 

*Dades no disponibles en el moment d’elaborar el present informe, que ha 
utilitzat les dades del 2013. 

+ INFO I 
RESULTATS 

A més dels informes de resultats, es poden consultar els qüestionaris 
altres documents tècnics a:  
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/observatori-de-lesport-
i-de-lactivitat-f%C3%ADsica-de-barcelona  

 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/observatori-de-lesport-i-de-lactivitat-f%C3%ADsica-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/observatori-de-lesport-i-de-lactivitat-f%C3%ADsica-de-barcelona
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ENQUESTA 
Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a 
Catalunya (ECESC) 

FINALITAT 

L’enquesta ECESC  permet conèixer la relació de l'adolescent amb el 
pare i la mare i amb el professorat, els seus hàbits i valors (temps 
lliure i oci, sexisme, relacions de gènere abusives, etc.), les relacions 
entre l’alumnat al centre educatiu (les víctimes, així com els autors i 
les autores), la victimització de l’alumnat (els robatoris, les agressions 
físiques i les agressions sexuals), les actituds i comportaments i, 
finalment, el consum de tabac, alcohol i altres drogues. 
 

Les 3 edicions de l’enquesta  possibiliten analitzar l’evolució de les 
diferents problemàtiques amb el pas del temps, tenint en compte 
l’impacte dels canvis socials, demogràfics, econòmics i tecnològics 
que ha protagonitzat la població en edat escolar de Catalunya en el 
període 2005-2016. 

ORGANISME 
IMPULSOR 

Generalitat de Catalunya - Departaments d'Interior i Ensenyament 

POBLACIÓ 
Adolescents d'entre 12 i 18 anys que cursen educació secundària 
obligatòria (ESO), Batxillerat o CFGM. 

MOSTRA 
1.800 enquestes vàlides per a la ciutat de Barcelona (2016), 8.500 pel 
conjunt de Catalunya. 

TERRITORI Catalunya 

PERIODICITAT Quinquennal 

ÚLTIM ANY 
DISPONIBLE 

2016*  
 

Edicions anteriors: 2005-2006, 2011-2012 
 

*Treball de camp novembre 2016, corresponents al curs escolar 2016-2017. 

+ INFO I 
RESULTATS 

A més dels informes de resultats, es poden consultar els qüestionaris 
i el manual a:  
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat
/estudis_i_enquestes/estudis_de_convivencia_escolar/  

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/estudis_de_convivencia_escolar/
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/estudis_de_convivencia_escolar/
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2. Sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de Barcelona: llistat 
d’indicadors  

 

DIMENSIÓ SUBDIMENSIÓ NÚM. NOM INDICADOR FONT 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Població 1 Taxa bruta de natalitat Registre de Moviments demogràfics. OMD 
(Oficina Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona.  

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Població 2 Percentatge de població infantil i adolescent (0-17) Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Població 3 Distribució de la població, segons grups d'edat Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Població 4 Índex de dependència juvenil Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Població 5 Índex de recanvi de la població d'edats actives Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 
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CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Població 6 Projecció del volum la població d'infants i adolescents 
(0-17) 

Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Perfils 
sociodemogràfics 

7 Percentatge d'infants i adolescents segons sexe (0-17) Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Perfils 
sociodemogràfics 

8 Percentatge d'infants i adolescents segons grup d'edat 
(0-17) 

Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Perfils 
sociodemogràfics 

9 Percentatge d'infants i adolescents, segons 
nacionalitat (0-17) 

Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Perfils 
sociodemogràfics 

10 Percentatge d'infants i adolescents amb discapacitat 
legalment reconeguda (0-15) 

Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Perfils 
sociodemogràfics 

11 Percentatge de llars amb infants i adolescents Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Perfils 
sociodemogràfics 

12 Percentatge de llars amb infants i adolescents, segons 
nombre de fills/es  

Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 
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CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Perfils 
sociodemogràfics 

13 Percentatge de llars amb infants i adolescents, segons 
tipus llar 

Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

CONTEXT 
SOCIODEMOGRAFIC 

Perfils 
sociodemogràfics 

14 Percentatge de població de la ciutat conformat pels 
infants i adolescents i la població adulta que viu en 
nuclis familiars amb infants i adolescents 

Padró Municipal d'Habitants. OMD (Oficina 
Municipal de Dades). Ajuntament de 
Barcelona. 

DIMENSIÓ SUBDIMENSIÓ NÚM. NOM INDICADOR FONT 

EDUCACIO Educació 0-2  1 Taxa d'infants escolaritzats de 0-2 anys  Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  

EDUCACIO Educació 0-2  2 Percentatge d'infants escolaritzats de 0-2 anys, segons 
la titularitat del centre 

Registres del Departament d'Ensenyament. 
Generalitat de Catalunya. 

EDUCACIO Educació 0-2  3 Taxa de cobertura de les escoles bressol municipals Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

4 Percentatge d'infants poc satisfets amb els 
aprenentatges escolars (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

5 Percentatge d'infants poc satisfets amb la seva vida 
d'estudiant (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 
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EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

6 Percentatge d'adolescents poc satisfets amb el seu 
centre educatiu (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

7 Percentatge d'infants que no se senten prou segurs a 
l'escola (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

8 Percentatge d'adolescents amb por de ser maltractats 
al seu centre educatiu (12-17) 

Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a 
Catalunya (ECESC). Departament d'Interior. 
Generalitat de Catalunya. 

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

9 Taxa de repetició a Primària (6-11) 
Registres del Departament d'Ensenyament. 
Generalitat de Catalunya. 

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

10 Taxa d'absentisme efectiu a l'ESO (12-16) 
Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

11 Taxa de repetició a l'ESO (12-16) 
Registres del Departament d'Ensenyament. 
Generalitat de Catalunya. 

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

12 Percentatge d'infants que no superen les 
Competències Bàsiques a 6è de Primària (català) (11-
12) 

Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  
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EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

13 Percentatge d'infants que no superen les 
Competències Bàsiques a 6è de Primària (castellà) 
(11-12) 

Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

14 Percentatge d'infants que no superen les 
Competències Bàsiques a 6è de Primària 
(matemàtiques) (11-12) 

Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

15 Percentatge d'adolescents que no superen les 
Competències Bàsiques a 4t d'ESO (català) (15-16) 

Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

16 Percentatge d'adolescents que no superen les 
Competències Bàsiques a 4t d'ESO (castellà) (15-16) 

Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

17 Percentatge d'adolescents que no superen les 
Competències Bàsiques a 4t d'ESO (matemàtiques) 
(15-16) 

Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

18 Distància (en percentatge) entre els districtes amb 
major i menor percentatge d'alumnes que no superen 
les competències bàsiques a 4t d'ESO (català) (15-16) 

Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

19 Distància (en percentatge) entre els districtes amb 
major i menor percentatge d'alumnes que no superen 
les competències bàsiques a 4t d'ESO (castellà) (15-
16) 

Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  
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EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

20 Distància (en percentatge) entre els districtes amb 
major i menor percentatge d'alumnes que no superen 
les competències bàsiques a 4t d'ESO (matemàtiques) 
(15-16) 

Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB).  

EDUCACIO Primària i 
secundària 
obligatòria 

21 Taxa de graduació a 4t d'ESO (15-16) 
Registres del Departament d'Ensenyament. 
Generalitat de Catalunya. 

EDUCACIO Educació post-
obligatòria 

22 Distribució de la matrícula de batxillerat i CFGM (17 i 
+) 

Registres del Departament d'Ensenyament. 
Generalitat de Catalunya. 

DIMENSIÓ SUBDIMENSIÓ NÚM. NOM INDICADORS FONT 

SALUT Condicions de 
salut física 

1 Taxa d'infants atesos als Centres de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) (0-5) 

Registres de l' Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat (IMPD). Ajuntament de 
Barcelona. 

SALUT Condicions de 
salut física 

2 Percentatge d'infants amb malestar corporal freqüent 
(10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

SALUT Condicions de 
salut física 

3 Percentatge d'infants amb dificultats per dormir (10-
12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 
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SALUT Condicions de 
salut física 

4 Percentatge d'infants poc satisfets amb la seva salut 
(10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

SALUT Condicions de 
salut física 

5 Percentatge d'adolescents poc satisfets amb la seva 
salut (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

SALUT Condicions de 
salut física 

6 Taxa d’obesitat infantil (9-12) Programa d’Obesitat Infantil de Barcelona 
(POIBA). ASPB (Agència de Salut Pública de 
Barcelona) 

SALUT Condicions de 
salut física 

7 Taxa d’obesitat adolescent (13-19) Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

SALUT Condicions de 
salut mental 

8 Percentatge d'infants poc satisfets amb el seu cos (10-
12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

SALUT Condicions de 
salut mental 

9 Percentatge d'adolescents poc satisfets amb el seu cos 
(13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 
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SALUT Condicions de 
salut mental 

10 Percentatge d'infants poc satisfets amb la seva vida en 
global (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

SALUT Condicions de 
salut mental 

11 Percentatge d'adolescents que estan per sota del 
benestar mental mitjà (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

SALUT Condicions de 
salut mental 

12 Percentatge d'infants amb probabilitat de patir un 
problema de salut mental (4-14) 

Enquesta de Salut de Barcelona (ESB). ASPB 
(Agència de Salut Pública de Barcelona) 

SALUT Condicions de 
salut mental 

13 Percentatge d'adolescents amb probabilitat de patir 
un problema de salut mental (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

SALUT Condicions de 
salut mental 

14 Percentatge d'adolescents anys que pateix o ha patit 
depressió o ansietat (15-17) 

Enquesta de Salut de Barcelona (ESB). ASPB 
(Agència de Salut Pública de Barcelona) 

SALUT Condicions de 
salut mental 

15 Percentatge d'infants i adolescents atesos als Centres 
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) (6-17) 

Registres del Consorci Sanitari de Barcelona 

SALUT Condicions de 
salut mental 

16 Taxa de temptatives de suïcidi d'infants i adolescents, 
segons denúncia (8-17) 

Registres del Departament d'Interior. 
Generalitat de Catalunya 

SALUT Hàbits saludables 17 Percentatge d'infants i adolescents que esmorzen 
diàriament (3-17) 

Enquesta de Salut de Barcelona (ESB). ASPB 
(Agència de Salut Pública de Barcelona) 
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SALUT Hàbits saludables 18 Percentatge d'infants i adolescents que mengen les 
racions de fruita o verdura recomanades (0-17) 

Enquesta de Salut de Barcelona (ESB). ASPB 
(Agència de Salut Pública de Barcelona) 

SALUT Hàbits saludables 19 Percentatge d'infants que dormen suficientment (0-
11) 

Enquesta de Salut de Barcelona (ESB). ASPB 
(Agència de Salut Pública de Barcelona) 

SALUT Hàbits saludables 20 Percentatge d'adolescents que dormen suficientment 
(12-17) 

Enquesta de Salut de Barcelona (ESB). ASPB 
(Agència de Salut Pública de Barcelona) 

SALUT Hàbits saludables 21 Percentatge d'infants i adolescents que fan exercici de 
forma regular (6-18) 

Enquesta d'Hàbits Esportius de la població 
escolar de Barcelona (EHEB) Institut 
Barcelona Esports (IBE). Ajuntament de 
Barcelona 

SALUT Conductes de risc 22 Ús de mètodes anticonceptius en la darrera relació 
sexual (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

SALUT Conductes de risc 23 Taxa d'incidència d'infeccions de transmissió sexual 
(ITS) en adolescents (12-17) 

Registre del Servei d'Epidemiologia. ASPB 
(Agència de Salut Pública de Barcelona) 

SALUT Conductes de risc 24 Taxa de fecunditat en noies adolescents (15-19) Registre del Sistema d'informació de salut 
sexual i reproductiva. Agència de Salut 
Pública de Barcelona (ASPB) 

SALUT Conductes de risc 25 Percentatge d'interrupcions voluntàries de l'embaràs 
en noies adolescents (15-19) 

Registre del Sistema d'informació de salut 
sexual i reproductiva. Agència de Salut 
Pública de Barcelona (ASPB) 
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SALUT Conductes de risc 26 Percentatge d'adolescents iniciats en l'hàbit de beure 
alcohol (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

SALUT Conductes de risc 27 Percentatge d'infants i adolescents fumadors passius 
(0-17) 

Enquesta de Salut de Barcelona (ESB). ASPB 
(Agència de Salut Pública de Barcelona) 

SALUT Conductes de risc 28 Percentatge d'adolescents consumidors de tabac (13-
19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

SALUT Conductes de risc 29 Percentatge d'adolescents iniciats en l'hàbit de 
consumir cànnabis (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

SALUT Conductes de risc 30 Percentatge d'adolescents amb un ús problemàtic del 
mòbil (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

SALUT Conductes de risc 31 Percentatge d'adolescents amb un ús problemàtic 
d'Internet (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 
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DIMENSIÓ SUBDIMENSIÓ NÚM. NOM INDICADORS FONT 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Desigualtat de 
renda 

1 Renda mitjana anual dels infants i adolescents (0-17) IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Desigualtat de 
renda 

2 Renda mitjana dels infants i adolescents, segons decils 
(0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Desigualtat de 
renda 

3 Distància entre el 10% d'infants i adolescents més ric i 
el 10% més pobre (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Desigualtat de 
renda 

4 Distància entre el 20% d'infants i adolescents més ric i 
el 20% més pobre (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Desigualtat de 
renda 

5 Grau de desigualtat entre infants i adolescents, 
segons l'Índex de Gini (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 
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POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

6 Llindars de risc de pobresa (moderada, severa i 
extrema), segons tipus de llar 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

7 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa moderada (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

8 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa moderada, segons població total i territori (0-
17) 

Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida. Idescat (Institut 
d'Estadística de Catalunya) i IERMB (Institut 
d'Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona), Enquesta de condicions de vida 
(Idescat i INE) i EU-SILC (Eurostat). 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

9 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa moderada, per tipus de llar (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

10 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa severa (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

11 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa extrema (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 
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POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

12 Intensitat de risc de pobresa dels infants i adolescents 
(0-17)  

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

13 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa moderada, després d'imputar els costos de 
l'habitatge, per tipus de llar (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

14 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa severa, després d'imputar els costos de 
l'habitatge, per tipus de llar (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

15 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa moderada, abans d'imputar les 
transferències socials i ajudes socials d'urgència (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

16 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa severa, abans d'imputar les transferències 
socials i ajudes socials d'urgència (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 
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POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

17 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa moderada, després d'imputar les 
transferències socials d'àmbit de la llar (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

18 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa moderada, després d'imputar les 
transferències socials d'àmbit individual (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

19 Percentatge d'infants i adolescents que reben l'ajut 
d'urgència social del Fons 0-16 (0-16) 

Registres del Departament d’Atenció Social a 
la Família i la Infància. IMSS (Institut 
Municipal de Serveis Socials). Ajuntament de 
Barcelona. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

20 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa moderada, en llars on algun membre treballa 
(0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

21 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en llars 
a on totes les persones adultes estan a l'atur o són 
inactives (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 
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POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

22 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en llars 
a on les persones adultes en edat de treballar ho han 
fet en un 20% o menys de les seves possibilitats (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

23 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en llars 
a on arriben a final de mes amb dificultat o molta 
dificultat (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

24 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
pobresa moderada, segons nombre de 
sustentadors/es i tipus de llar (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

25 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en llars 
a on es dóna almenys una de les 3 situacions AROPE 
(pobresa moderada, privació material  severa i/o 
baixa intensitat laboral) (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

26 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en llars 
a on es dóna almenys una de les 3 situacions 
AROPE( pobresa moderada, privació material  severa 
i/o baixa intensitat laboral) per tipus de llar (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017. 
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POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Pobresa i exclusió 
social 

27 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en llars 
a on es dóna almenys una de les 3 situacions AROPE 
(pobresa moderada, privació material  severa i/o 
baixa intensitat laboral), segons població total i 
territori (0-17) 

Estadístiques metropolitanes sobre 
Condicions de Vida. Idescat (Institut 
d'Estadística de Catalunya) i IERMB (Institut 
d'Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona), Enquesta de Condicions de Vida 
(Idescat i INE) i EU-SILC (Eurostat) 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Privació material, 
alimentació i 
habitatge 

28 Percentatge d'infants i adolescents que reben l'ajut de 
menjador a la seva escola (3-16) 

Registres del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB). Informe d'Oportunitats 
educatives a Barcelona de l'Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona (IIAB) 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Privació material, 
alimentació i 
habitatge 

29 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en 
situació de privació material severa (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Privació material, 
alimentació i 
habitatge 

30 Percentatge d'infants i adolescents que no es poden 
permetre menjar les racions de carn o peix 
recomanades (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Privació material, 
alimentació i 
habitatge 

31 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en llars 
amb endarreriments en el pagament de despeses de 
l'habitatge (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 
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POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Privació material, 
alimentació i 
habitatge 

32 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en llars 
a on no poden fer front a despeses imprevistes (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Privació material, 
alimentació i 
habitatge 

33 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en llars 
a on no es poden permetre anar de vacances (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Privació material, 
alimentació i 
habitatge 

34 Percentatge d'infants i adolescents que vieun en llars 
a on no es poden permetre mantenir l'habitatge a una 
temperatura adequada (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Privació material, 
alimentació i 
habitatge 

35 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en llars 
a on les despeses de l'habitatge suposen més del 40% 
dels ingressos de la llar (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017 i  Idescat i 
IERMB, Enquesta de condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

POBRESA, EXCLUSIÓ 
I DESIGUALTATS 

Privació material, 
alimentació i 
habitatge 

36 Percentatge d'infants i adolescents que viuen en 
habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum 
o contaminació ambiental  (0-17) 

IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre 
condicions de vida, 2016-2017 (dades 
provisionals), a partir d'Idescat, Enquesta de 
condicions de vida, 2016 i 2017. 
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DIMENSIÓ SUBDIMENSIÓ Núm. NOM INDICADORS FONT 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

1 Percentatge d'infants i adolescents que fan activitats 
extraescolars (6-18) 

Enquesta d'Hàbits Esportius de la població 
escolar de Barcelona (EHEB) Institut 
Barcelona Esports (IBE). Ajuntament de 
Barcelona 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

2 Percentatge d'infants i adolescents que fan activitats 
extraescolars esportives (6-18) 

Enquesta d'Hàbits Esportius de la població 
escolar de Barcelona (EHEB) Institut 
Barcelona Esports (IBE). Ajuntament de 
Barcelona 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

3 Percentatge d'infants i adolescents que fan activitats 
extraescolars no esportives (6-18) 

Enquesta d'Hàbits Esportius de la població 
escolar de Barcelona (EHEB) Institut 
Barcelona Esports (IBE). Ajuntament de 
Barcelona 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

4 Percentatge d'infants que no juguen ni passen gaire 
temps a l'aire lliure  (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

5 Percentatge d'infants que no juguen cap dia al parc o 
al carrer (3-14) Enquesta de Salut de Barcelona (ESB). ASPB 

(Agència de Salut Pública de Barcelona) 
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TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

6 Percentatge d'adolescents amb inactivitat física(13-
19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

7 Percentatge d'infants poc satisfets amb la quantitat de 
temps lliure de que disposen (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

8 Percentatge d'infants poc satisfets amb l'ús del seu 
temps lliure (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

9 Percentatge d'infants que es relaxen, parlen i s'ho 
passen bé amb la família amb poca freqüència (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

10 Percentatge d'infants que destinen bona part del seu 
temps lliure a estudiar i fer deures  (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

11 Taxa d'infants i adolescents que participen en caus i 
esplais (5-17) 

Registres de la Direcció de Serveis d'Infància, 
Joventut i Gent Gran. Ajuntament de 
Barcelona 
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TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

12 Percentatge d'adolescents que realitzen activitats 
vinculades amb l'associacionisme (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Activitats en el 
temps lliure 

13 Percentatge d'infants i adolescents que assisteixen a 
Centres Oberts (4-18) 

Registres del Departament d’Atenció Social a 
la Família i la Infància. IMSS (Institut 
Municipal de Serveis Socials). Ajuntament de 
Barcelona 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Relacions 14 Percentatge d'infants no prou satisfets amb els seus 
entorns relacionals, segons entorn (familiar, amistats, 
companys de classe, escola i barri) (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Relacions 15 Percentatge d'infants que no se senten prou satisfets 
ni recolzats pels seus entorns relacionals, segons 
entorn (amistats i companys de classe)  (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Relacions 16 Percentatge d'infants que no se senten prou segurs ni 
recolzats pels seus entorns relacionals, segons entorn 
(familiar, escola i barri) (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Relacions 17 Percentatge d'adolescents que pensen que les 
relacions amb la seva família no són prou bones (13-
19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 
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TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Relacions 18 Percentatge d'infants que no veuen als seus amics 
gaire sovint (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Relacions 19 Percentatge d'adolescents que declaren no tenir cap 
amic o amiga (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Ciutadania 20 Percentatge d'infants en barris sense espais suficients 
per jugar i divertir-se (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Ciutadania 21 Percentatge d'infants que no estan prou satisfets amb 
el barri on viuen (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Ciutadania 22 Percentatge d'infants que afirma conèixer quins són 
els drets dels infants (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

TEMPS, RELACIONS I 
CIUTADANIA 

Ciutadania 23 Percentatge d'infants que no estan prou satisfets amb 
com els escolten les persones adultes (10-12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 
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DIMENSIÓ SUBDIMENSIÓ NÚM. NOM INDICADORS FONT 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Violències 1 Percentatge d'infants que diuen que han viscut 
situacions de violència física i/o verbal a l'escola (10-
12) 

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància 
a Barcelona (EBSIB) Àrea de Drets Socials - 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
(IIAB). Ajuntament de Barcelona. 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Violències 2 Percentatge d'adolescents que afirmen haver patit 
discriminació (per gènere, país d'origen o ètnia, 
discriminació per orientació sexual o per discapacitat) 
(13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Violències 3 Percentatge d'adolescents que afirmen haver estat 
víctimes de bullying (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Violències 4 Percentatge d'adolescents que afirmen haver estat 
víctimes de ciberbullying (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Violències 5 Percentatge d'adolescents que afirmen haver patit 
assetjament sexual alguna vegada (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Violències 6 Percentatge d'adolescents que afirmen haver patit 
maltractaments per part de la seva parella (13-19) 

Enquesta de Factors de Risc d’Estudiants de 
Secundària (FRESC). ASPB (Agència de Salut 
Pública de Barcelona) 
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VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Violències 7 Percentatge d'infants i adolescents víctimes de 
maltractament en el seu domicili familiar, segons 
denúncia (0-17) 

Registres del Departament d'Interior. 
Generalitat de Catalunya 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Violències 8 Percentatge d'infants i adolescents víctimes de 
violència masclista atesos pel servei SARA i SARA-Jove 
(0-17) 

Registres del Departament d'Atenció i 
Acollida per violència masclista. Ajuntament 
de Barcelona 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Atenció a 
situacions de risc 
social 

9 Percentatge d’infants i adolescents als que es valora la 
situació de risc social a demanda del sistema judicial 
(0-17) 

Registres del Departament d’Atenció Social a 
la Família i la Infància. IMSS (Institut 
Municipal de Serveis Socials). Ajuntament de 
Barcelona 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Atenció a 
situacions de risc 
social 

10 Percentatge d'infants i adolescents en situació de 
possible desemparament atesos pels Equips d'Atenció 
a la Infància i l'Adolescència (EAIA) (0-17) 

Registres del Departament d’Atenció Social a 
la Família i la Infància. IMSS (Institut 
Municipal de Serveis Socials). Ajuntament de 
Barcelona 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Protecció en 
situacions de 
desemparament 

11 Percentatge d'infants i adolescents tutelats (0-17) Registres de la Direcció General d'Atenció a la 
Infància i l'Adolescència (DGAIA). Generalitat 
de Catalunya. 

VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Protecció en 
situacions de 
desemparament 

12 Percentatge d'infants i adolescents tutelats, segons 
tipus d'acolliment (0-17) 

Registres de la Direcció General d'Atenció a la 
Infància i l'Adolescència (DGAIA). Generalitat 
de Catalunya. 
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VIOLÈNCIES, RISC 
SOCIAL i PROTECCIÓ  

Protecció en 
situacions de 
desemparament 

13 Nombre d'infants i adolescents estrangers sense 
referents familiars atesos pel Servei de Detecció i 
Intervenció (SDI) a l’espai públic de Barcelona (0-17) 

Registres del Departament de Serveis Socials 
d’Intervenció a l'Espai Públic. IMSS (Institut 
Municipal de Serveis Socials). Ajuntament de 
Barcelona. 

 

 


