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Objectiu 7: Benestar de les persones

7

Indicador 7.1. 
Qualitat de vida

Resultat del 2014: 
83,9 anys

L’esperança de vida és un indicador important dels nivells sanitaris, socials i de mortalitat. 
Es pot entendre com una previsió del nombre mitjà d’anys que viuran les persones que neixen en un mo-
ment determinat, en el supòsit que les condicions de mortalitat no variessin en el futur. Es tracta d’un indi-
cador sintètic que incorpora en una sola xifra l’experiència de mortalitat del conjunt de la població de totes 
les edats.
Es presenta desagregat per sexe i per districtes.

Fórmula: 
L’esperança de vida s’estima en funció de les taules de vida, que permeten ex-
pressar la mortalitat en termes de probabilitat, i es construeix a partir de les con-
dicions de mortalitat observades durant un any i aplicades a una cohort fictícia.

Unitat:
Nombre d’anys

Periodicitat: 
Anual 

Font: 
Registre de mortalitat anual de Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona 

Valors de referència:
Valor Unió Europea:
Eurostat/EU-SILC: Community Statistics on Income and Living Conditions.

Rellevància internacional:
Indicadors de salut europeus (European Core Health Indicators, ECHI)
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de les 
comunitats.

Esperança de vida en néixer
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Resultat

L’esperança de vida en néixer a Barcelona 
l’any 2014 és de 83,9 anys, i és superior per a les 
dones (86,7 anys) que per als homes (80,5 anys) 
(figura 1). Hi ha una diferència de 4,4 anys entre 
l’esperança de vida del districte amb un valor més 
baix (Ciutat Vella, 81,5 anys) i la del districte amb 
un valor més alt (les Corts, 85,9 anys) (figura 2).
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Figura 1. Esperança de vida en néixer segons el sexe, 2014.

Figura 2. Distribució de l’esperança de vida en néixer per districtes, 2014.
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Figura 3. Variació interanual de l’esperança de vida en néixer, 
2013-2014.

Variació interanual

L’any 2014, l’esperança de vida en néixer del 
global de la població ha augmentat lleugera-
ment (0,06%). Per sexe, l’indicador ha augmen-
tat per a les dones (+0,13%), mentre que ha dis-
minuït per als homes (-0,20%) (figura 3).

 Pel que fa a la variació de l’esperança de 
vida als districtes, ha baixat lleugerament a les 
Corts i Sant Andreu respecte a l’any 2013, i ha 
augmentat a la resta de districtes. L’augment 
més important ha estat al districte de Nou Ba-
rris, que ha passat de 83,3 a 84,5 anys (+1,5%).
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Tendència 

L’esperança de vida del conjunt de la pobla-
ció continua augmentant des de l’any 1997, amb 
algunes petites inflexions (figura 4). El valor de 
l’any 2014, el més alt de tota la sèrie temporal 
(5 anys per sobre de l’esperança de vida de l’any 
1997), continua mantenint-se per sobre del va-
lor de la UE-28 per al mateix any (80,9 anys) (ve-
geu la nota).

Figura 4. Tendència de l’esperança de vida en néixer, 1997-2014.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dones 82,3 82,1 82,2 83,3 83,0 83,1 83,5 84,3 83,9 84,8 85,2 85,2 85,3 85,9 86,2 85,7

Homes 75,0 75,2 74,7 76,0 76,2 76,4 76,8 77,5 77,0 78,2 78,3 79,0 79,2 79,3 80,0 79,9

Total 78,8 78,9 78,6 79,1 80,0 79,8 80,3 81,1 80,6 81,7 81,9 82,3 82,5 82,8 83,3 83,0
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VALOR UE-28 (2014): 80,9

La tendència de l’indicador, tant per a 
les dones com per als homes, continua sent 
d’augment progressiu.

(*) Nota: En aquesta comparació cal tenir en compte que el 
valor de la UE també inclou l’esperança de vida de la població 
no urbana, que sol ser inferior a la de la població resident en 
zones urbanes.
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Reptes i oportunitats

A l’Informe de salut de l’any 2014 (ASPB, 2014) 
es van presentar els resultats de l’anàlisi de les 
desigualtats en salut de la població als diversos 
barris de la ciutat. Aquest anàlisi, fet amb l’eina 
Urban HEART2 mostrava dades de 6 indicadors de 
salut i de 6 indicadors dels determinants de la sa-
lut per barris (circumstàncies en què les persones 
neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen). 

Aquest diagnòstic ha permès identificar 18 
barris on els indicadors socioeconòmics i de 
salut són més desfavorables, i requereixen in-
tervencions prioritàries. En 11 d’aquests barris, 
que ja formen part del programa “Salut als ba-
rris”, de l’Agència de Salut Pública de Barcelo-
na, s’identifica la necessitat de reforçar les in-
tervencions ja existents3. Als 7 barris restants, 
es posa en marxa el programa, prèvia realitza-
ció d’un diagnòstic que analitza en profunditat 
l’estat de salut i els determinants de la salut per 
detectar les principals necessitats i possibili-
tats de millora al barri en termes de salut, des 
de l’acció dels agents territorials que es cons-
titueixen en un grup motor (com ara els profes-
sionals dels centres d’atenció primària, Serveis 
Socials, Pla de desenvolupament comunitari, 
representants d’entitats i associacions de veïns 
i veïnes). En alguns barris, el programa “Salut 
als barris” es posa en marxa conjuntament amb 
el Pla de barris de l’Ajuntament de Barcelona.

Per reduir les desigualtats en l’esperança 
de vida entre els barris de Barcelona (així com 
en altres indicadors de salut), és necessari po-
sar en marxa intervencions que millorin les con-
dicions de vida de les persones (com ara l’atur, 
la capacitat econòmica o la qualitat ambiental 
de l’entorn). S’espera que les intervencions del 
programa “Salut als barris” i del Pla de barris 
puguin contribuir a reduir aquestes desigual-
tats, tot i que caldrà esperar uns anys per poder 
observar-ne els efectes.

Per saber-ne més:

A Barcelona: Informe de la salut a Barcelona 
2015. Agència de Salut Pública de Barcelona.

Infobarris BCN (2015)

A Europa i al Món: Review of social determi-
nants and the health divide in the WHO Euro-
pean Region: final report. 2014. WHO.

2 Urban Health Equity Assessment and Response Tool, 
instrument desenvolupat per la Organització Mundial 
de la Salut.

3 El Besòs i el Maresme, Baró de Viver, el Bon Pastor, 
el Raval, la Barceloneta, Torre Baró, Ciutat Meridiana, 
Vallbona, les Roquetes, Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera, i Trinitat Nova.

http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/07/Diagnostic_Salut_LaVerneda_laPau-1.pdf
http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/07/Diagnostic_Salut_LaVerneda_laPau-1.pdf
http://www.aspb.cat/documents/informe-sobre-lestat-salut-ciutat-2015
http://www.aspb.cat/documents/informe-sobre-lestat-salut-ciutat-2015
http://www.aspb.cat/docs/infobarris/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf

