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L’habitatge a Barcelona 
des del 1900

Les taules estadístiques següents fan referència a l’evolució d’algunes dades a la ciutat de Barcelona al
llarg del segle XX.

ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA.
100 ANYS D’ESTADÍSTICA MUNICIPAL

(Adaptació)

Lectura
5

any nombre persones per habitatge 
d’habitatges ocupat (mitjana)

1910 163.217 4,80
1920 185.326 4,51
1930 229.031 4,43
1940 243.617 4,44
1950 279.500 4,66
1960 330.273 4,08
1970 520.263 3,74
1980 673.514 3,02
1991 669.459 2,85

any nombre
d’edificis

1900 35.111
1910 37.766
1920 40.395
1930 53.197
1940 59.580
1950 67.330
1960 ---
1970 79.460
1980 80.284
1990 79.902

2. Edificis de Barcelona.

any densitat de població 
(habitants/km2)

1902 9.056
1910 8.297
1920 8.992
1930 10.475
1940 11.262
1950 12.918
1960 15.720
1970 17.610
1980 ---
1990 17.228

3. Densitat de població de Barcelona.

1. Habitatges i mitjana d’ocupació dels habitatges de Barcelona:
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1. Classifica les professions següents en dos grups, segons si creus que aquestes taules estadístiques 
el poden resultar poc o molt interessants:

• arquitecte • llenyataire • poeta • bomber • urbanista • ramader

• Molt interessant: ..........................................................................................................................................................................................

• Poc interessant: ...........................................................................................................................................................................................

2. Fixa’t en els quatre conceptes que estudien aquestes taules estadístiques. Si compares les dades
d’inicis del segle XX amb les de finals, evolucionen totes de la mateixa manera? Justifica la teva
resposta.

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

3. Observa les dades del quadre 1 referides a 1910 i indica quina d’aquestes tres afirmacions és correcta:

A cada habitatge ocupat hi vivien 4,8 persones de mitjana.
Cada habitatge ocupat era propietat de 4,8 persones de mitjana.
Cada propietari tenia 4,8 habitatges ocupats de mitjana.
Cap de les afirmacions anteriors és certa.

4. El fet que al llarg del segle XX, en el quadre 1, augmenti el nombre d’habitatges i disminueixi 
el nombre de persones per habitatge ocupat ha d’interpretar-se així:

Cada vegada hi ha menys habitatges ocupats.
Cada vegada viuen menys persones a cada habitatge ocupat.
Cada vegada augmenta més l’ocupació d’habitatges.

5. Observa el quadre 1 i indica quina d’aquestes afirmacions és correcta:

El nombre de persones per habitatge ocupat disminueix de manera regular al llarg 
del segle XX.
La disminució del nombre de persones per habitatge ocupat és més ràpida a partir 
de mitjans de segle XX.
No es pot establir cap criteri sobre la citada disminució.

6. Observa els quadres 1 i 2 i intenta explicar per què creus que es diferencia entre habitatges
i edificis.

.......................................................................................................................................................................................................................................

7. Per què creus que aquestes estadístiques estudien la mitjana de persones que hi ha per habitatge
i no per edifici?

.......................................................................................................................................................................................................................................

8. Observa el quadre 3 i indica quina d’aquestes afirmacions és correcta:

Aquest quadre ens demostra que cada vegada hi ha més superfície construïda.
El 1990, en el mateix espai, habitaven gairebé el doble de persones que el 1910.
És impossible que augmenti la densitat de població si disminueix la mitjana de persones 
per habitatge ocupat.

COMPRENC EL QUE HE LLEGIT

5
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