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Presentació
Cinc anys ens separen de la primera versió de 
l’informe del Perfil de la Ciutat. Així, doncs, aquesta 
que teniu a les mans és la cinquena edició d’una 
plataforma ordenada d’indicadors que apropa els 
lectors a la configuració econòmica i social —seriada 
i comparada— de les tretze ciutats que formen part de 
la Xarxa Perfil de la Ciutat: Barberà del Vallès, Girona, 
Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, 
Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, 
Vic i Vilafranca del Penedès. 

L’informe del Perfil de la Ciutat representa la 
consolidació de setze anys de treball conjunt de la 
Xarxa que no tan sols s’ha expressat a través d’aquesta 
obra, sinó que també ho fa mitjançant la convocatòria 
de reunions metodològiques, la realització d’estudis 
ad hoc, la publicació d’articles i també la celebració 
de conferències, presentacions i actes de formació 
i debat. La condició de plural i oberta de la xarxa es 
mostra especialment en la publicació d’una entrada 
setmanal en el blog que permet presentar experiències 
i avenços en metodologies d’explotació i anàlisi de 
dades i de conceptes estadístics que són aplicables 
en l’àmbit municipal (vegeu www.perfilciutat.net). 

Aquesta edició coincideix, a més, amb el vintè 
aniversari de la implantació dels observatoris 
econòmics i socials a determinats municipis catalans, 
la qual cosa remarca encara més el caràcter excel·lent 
d’aquest informe i del seu procés de redacció com 
a eina sorgida del sentit comú i del treball en xarxa 
dels tècnics d’aquelles unitats d’anàlisi territorial que 
estan dedicades a l’observació de la qualitat de vida i 
la sostenibilitat de les comunitats locals.

Com ja hem fet per a les altres edicions, la del 2014 
fa referència principalment a les dades i indicadors 
corresponents a l’exercici anterior. Els continguts, 
repartits en vuit capítols temàtics, han estat novament 
adaptats tant a la disponibilitat d’informació com a 
la seva pertinença, tractant d’evitar en tot moment 
redundàncies innecessàries. Per aconseguir-ho, hem 
escollit aquells estadístics i indicadors a través dels 
quals sigui més fidel i útil resseguir l’evolució de les 
ciutats en els diferents aspectes, així com expressar-los 

gràficament, tot tractant de facilitar-ne la comprensió 
als lectors. Aquest any s’ha afegit un nou capítol, el 
vuitè, en el que es presenta un Diagrama d’Informació 
Local per cada municipi, el qual sintetitza la situació i 
l’evolució dels principals indicadors que apareixen en 
l’informe.

De les adaptacions que s’hi han fet, enguany cal 
destacar la incorporació a l’anàlisi dels mercats de 
treball locals de les dades dels assalariats residents, 
fet que ens permet tenir una mesura més aproximada 
per a cada cas de la composició i del comportament 
de la població activa. També ho és la significació del 
saldo migratori entre la selecció d’indicadors, atès el 
relleu diferent que ha pres el sentit de les migracions 
en les estructures demogràfiques dels municipis 
de la Xarxa. A més a més, també s’han incorporat 
diagrames d’informació local com eina de resum del 
que està succeint a cada municipi de la xarxa; en 
aquest diagrama s’inclouen els dos o tres indicadors 
més rellevants de cada apartat de l’informe, i la 
posició respecte l’eix vertical indica el nivell respecte 
la mitjana del Perfil de la Ciutat, mentre que la 
posició respecte l’eix horitzontal indica l’evolució de 
l’indicador en el darrer any respecte l’evolució en el 
Perfil de la Ciutat. 

En conjunt, les xifres ens situen encara en l’ull de la 
crisi, malgrat s’albirin tímides remuntades que es 
mostren de manera diferent per a cada escena local, 
però desdibuixen una tendència a sortir-ne, tot i que 
a un ritme més lent del que seria desitjable. Amb 
tot, les dades relatives a l’estructura empresarial, al 
treball o a la cohesió social disten molt de les que 
caracteritzaven la bonança amb què inauguràvem el 
segle XXI, la qual —ara per ara, a mitjà termini— 
sembla difícil de recuperar, almenys en els mateixos 
termes i direccions. Així, doncs, es fa notori un moment 
d’inflexió en l’evolució de les estructures locals que 
sobretot queda palesa en els trets econòmics i laborals, 
però també en general en els socials i en aquells trets 
que afecten la sostenibilitat del territori.

Equip de treball de la Xarxa Perfil de la Ciutat
Juliol 2014

www.perfilciutat.net
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Context

Context

Població, superfície, densitat de població i classificació del sòl.  2013

Ciutat Població Total
(ha)

Urbà
(%)

Urbanitzable 
(%)

No
urbanitzable (%)

Bruta
(hab. / ha. total)

Neta
(hab. / ha. sòl urbà)

Barberà del Vallès 32.580 831 75,85 1,91 22,24 39,21 52,22
Girona 97.292 3.912 33,97 2,28 63,75 24,87 73,34
Granollers 59.753 1.487 46,79 10,62 42,58 40,18 86,40
Lleida 139.809 21.230 7,16 3,90 88,94 6,59 92,02
Manresa 76.170 4.165 17,66 7,77 74,57 18,29 104,20
Mataró 124.099 2.253 35,49 13,37 51,15 55,08 156,98
Mollet del Vallès 51.954 1.077 52,08 2,72 45,19 48,24 92,25
Rubí 74.468 3.230 23,95 26,94 49,31 23,06 96,34
Sabadell 207.649 3.779 46,22 11,04 42,75 54,95 118,69
Santa Coloma de Gramenet 120.029 700 60,47 2,11 37,42 171,47 281,58
Terrassa 215.055 7.016 32,46 4,85 62,69 30,65 94,82
Vic 41.647 3.058 26,57 6,39 67,04 13,62 50,91
Vilafranca del Penedès 38.929 1.965 21,54 13,16 65,3 19,81 91,20
Perfil de la Ciutat 1.279.434 54.703 23,27 7,04 69,58 23,39 100,68
Catalunya 7.553.650 3.210.800 4,17 1,93 93,9 2,35 55,6

Superfície del terme municipal segons classificació del sòl Densitat de població

Vic

Rubí

Lleida
Manresa

Sabadell

Terrassa

Girona

Mataró

Granollers

Santa Coloma
de Gramenet

Barberà del Vallès

Mollet del VallèsVilafranca
del Penedès
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Context

Fitxes metodològiques
Població Nombre de habitants

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: 1 de gener de 2013.

Superfície total Àrea del terme municipal en hectàrees
Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Densitat de població neta Nombre de habitants / hectàrees de sòl urbà del terme municipal
Numerador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: 1 de gener de 2013.

Denominador: Font: Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener de 2013.

Densitat de població bruta Nombre de habitants / hectàrees de la superfície total del terme municipal
Numerador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: 1 de gener de 2013.

Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Classificació del sòl Superfície (%) en funció de la classificació del sòl
Font: Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener 2013.



1. Demografia



Perfil de la Ciutat. Edició 2014

12

1. Demografia

Una visió global
Indicadors

Ciutat Població Variació població
deu anys

Mitjana 
edat Gent gran Envelliment

Barberà del Vallès 32.580 20,0% 38,7 13,0% 1,7%
Girona 97.292 19,8% 38,7 14,1% 2,4%
Granollers 59.753 6,9% 40,3 15,9% 2,4%
Lleida 139.809 18,4% 40,2 15,9% 2,5%
Manresa 76.170 13,2% 41,8 19,2% 3,3%
Mataró 124.099 10,9% 39,9 15,8% 2,3%
Mollet del Vallès 51.954 3,9% 38,9 14,1% 1,7%
Rubí 74.468 14,8% 38,6 13,4% 1,7%
Sabadell 207.649 8,7% 40,7 17,5% 2,6%
Santa Coloma de Gramenet 120.029 3,5% 40,8 18,0% 1,9%
Terrassa 215.055 16,4% 39,3 15,4% 2,3%
Vic 41.647 17,8% 39,1 15,5% 2,6%
Vilafranca del Penedès 38.929 16,6% 39,6 15,7% 2,4%
Perfil de la Ciutat 1.279.434 12,5% 39,9 16,0% 2,3%
Catalunya 7.553.650 12,7% 41,0 17,3% 2,6%

Ciutat Població 
estrangera

Nascuts a 
Catalunya

Taxa 
natalitat

Taxa 
fecunditat

Saldo 
Migratori

Barberà del Vallès 7,4% 65,1% 11,8‰ 46,5‰ 1,0
Girona 19,9% 64,1% 11,9‰ 44,8‰ 0,9
Granollers 16,5% 59,2% 10,9‰ 45,0‰ 0,9
Lleida 21,1% 62,5% 10,4‰ 42,3‰ 1,0
Manresa 18,0% 66,5% 10,9‰ 47,4‰ 0,8
Mataró 16,4% 61,6% 11,7‰ 47,8‰ 0,9
Mollet del Vallès 12,9% 60,3% 10,7‰ 42,1‰ 0,8
Rubí 12,1% 61,3% 11,1‰ 43,7‰ 0,9
Sabadell 11,6% 65,4% 11,1‰ 45,6‰ 1,0
Santa Coloma de Gramenet 21,9% 47,9% 10,9‰ 45,4‰ 0,9
Terrassa 13,7% 65,2% 12,8‰ 51,3‰ 0,9
Vic 25,0% 65,6% 14,1‰ 58,4‰ 1,2
Vilafranca del Penedès 16,3% 65,8% 12,4‰ 50,6‰ 0,9
Perfil de la Ciutat 16,2% 62,3% 11,5‰ 46,7‰ 0,9
Catalunya 15,3% 63,7% 10,2‰ 42,2‰ 0,9

Desviació respecte la mitjana dels municipis de la xarxa Perfil de la Ciutat

Ciutat
Variació 

població últims 
10 anys

Mitjana Edat Gent gran Envelliment Població 
estrangera

Nascuts a 
Catalunya

Taxa 
natalitat

Taxa 
fecunditat

Saldo 
Migratori

Barberà del Vallès pp qq qq qq qq p    

Girona pp qq q  p   q  

Granollers qq p    q q   

Lleida p   p p  qq qq p

Manresa  ppp pp ppp  p q  qq

Mataró          

Mollet del Vallès qq q q qq q  q qq q

Rubí  qq qq qq q   q  

Sabadell q pp pp p q p q   

Santa Coloma de Gramenet qq pp pp q pp qqq q   

Terrassa p    q p pp p  

Vic p q  p pp p ppp ppp ppp

Vilafranca del Penedès p     p p p  

ppp  pp  ▲: molt, força o significativament per sobre de la mitjana de la xarxa (desviació típica més gran que 2, entre 1 i 2, entre 0,5 i 1, respectivament).
Si no hi ha icona indica al voltant de la mitjana (desviació típica entre -0,5 a 0,5).
qqq  qq  ▼: molt, força o significativament per sota de la mitjana de la xarxa (desviació típica més petita que -2, entre -1 i -2, entre -0,5 i -1, respectivament).
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1. Demografia

Teranyines indicadors
Desviació respecte la mitjana de la xarxa Perfil de la Ciutat. 2013
(Taxa de natalitat i taxa de fecunditat, 2012)
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1. Demografia

Després de quatre anys de desacceleració en el ritme 
de creixement de la població, l’any 2013 es registra 
una davallada del nombre d’habitants a Catalunya 
d’un -0,2% respecte de l’any 2012. Aquest descens de 
la població s’explica pel saldo migratori exterior que 
l’any 2013 va deixar de ser positiu, ja que el nombre 
de sortides supera el nombre d’arribades. Per la seva 
banda, la població estrangera perd pes relatiu i passa 
a representar el 16,2% del total, quatre dècimes menys 
que un any abans i vuit menys que dos anys enrere.

De les persones immigrades d’origen estranger, 
novament les arribades des de l’Amèrica del sud són les 
que registren una davallada més important (un -8,9% 
respecte del 2012), seguides per les nouvingudes de 
l’Àfrica (-1,2%) i la resta de la Unió Europea (-1%). En 
canvi, les persones immigrades de la resta d’Europa i 
les de l’Amèrica central i del nord han augmentat en el 
darrer any (un 4,7% i un 3%, respectivament).

Tal com ja s’observa en informes anteriors, aquesta 
aturada de la immigració estrangera —que continua 
venint donada per la conjuntura econòmica existent— 
té efectes en diversos indicadors com ara la taxa de 
fecunditat o la de natalitat. En canvi, hi ha un creixement 
en la mitjana d’edat, en l’índex de gent gran i en el 
d’envelliment.

D’aquesta tendència observada per al conjunt de 
Catalunya (davallada de la població), tampoc se 
n’escapen una part important dels municipis que 

integren la Xarxa Perfil de la Ciutat. La població que 
registra una caiguda més intensa en el darrer any és 
Mollet del Vallès (on el nombre d‘habitants cau un -0,6% 
respecte de l’any 2012), seguida per Santa Coloma de 
Gramanet i Manresa (ambdós municipis amb una taxa 
de variació interanual del -0,5%), Terrassa, Vilafranca i 
Granollers (tots tres amb una taxa del -0,3%) i Sabadell 
(-0,1%). Dels municipis que encara registren taxes 
de variació positives al llarg de l’últim any, la més 
significativa correspon a Vic (1,1%), seguit per Barberà 
del Vallès (0,4%). 

Tal com ja s’indicava en l’informe del 2013, el saldo 
migratori dels municipis que integren la Xarxa Perfil de 
la Ciutat és negatiu. És a dir, en marxa més gent que no 
pas hi arriba. Els únics municipis que trenquen aquesta 
dinàmica són Lleida i Vic, que encara registren un 
nombre superior de persones immigrades que no pas de 
persones emigrades. Per contra, Manresa és el municipi 
que registra un saldo migratori negatiu més important, 
clarament diferenciat de la resta de municipis que 
integren la Xarxa.

Lligat a l’evolució del saldo migratori, hom pot observar 
com la població estrangera perd pes relatiu respecte del 
conjunt de la població. Així, després del màxim assolit 
l’any 2010, tant per a Catalunya com per al conjunt de 
municipis que integren la Xarxa Perfil de la Ciutat, el 
2013 és el tercer any consecutiu de davallada del pes 
relatiu d’aquest col·lectiu (una davallada de 0,7 i de 0,9 
p.p., respectivament). Per municipis, Vic continua sent 
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1. Demografia

el municipi que registra la taxa de població estrangera 
més elevada (25%), per sobre de la que s’observa per 
al conjunt de municipis que integren la Xarxa (16,2%) i 
per al conjunt de Catalunya (15,3%). A més, Vic registra 
un increment de 0,2 p.p. respecte de l’any 2012, essent 
l’únic municipi que augmenta el pes relatiu d’aquest 
col·lectiu. D’altres municipis amb una taxa d’estrangeria 
superior al 20% són Santa Coloma de Gramenet (21,9%) 
i Lleida (21,1%). A l’altre extrem trobem Barberà del 
Vallès, l’únic municipi de tots els analitzats amb una 
taxa d’estrangeria d’un dígit (7,4%). 

Així, doncs, sembla clar que aquest canvi de cicle en 
el dinamisme demogràfic es consolida i que té la seva 
afectació en molts dels indicadors que estan relacionats 
amb l’estructura per edats de la població. Per exemple, 
l’indicador de la mitjana d’edat està afectat per la 
menor arribada de població en franges d’edat jove —i 
també major sortida—, la qual cosa fa que augmenti 
respecte d’anys anteriors. Mollet del Vallès és el municipi 
que registra un major increment d’aquest indicador (0,4 
anys), igual que Granollers i Barberà del Vallès. La resta 
de municipis registren un increment superior a 0,2 anys, 
mentre que Vic és el municipi que registra un menor 
increment de l’edat mitjana de la població.

Un altre indicador que també està molt correlacionat 
amb la menor intensitat dels diferents fluxos migratoris 
és el pes de la població de 65 anys i més respecte 
del total. La davallada en el darrer any de població 
nouvinguda accentua el pes d’aquest grup d’edat 
respecte del conjunt de la població. Així, per al conjunt 
de Catalunya el pes d’aquest col·lectiu és del 17,3%, 0,3 
p.p. per sobre de la taxa registrada un any abans. Per 
al conjunt de municipis que integren la Xarxa també es 
registra un augment de 0,3 p.p., deixant el pes relatiu 
en el 16%. Per municipis, Mollet del Vallès és el que 
registra un increment més significatiu de la taxa de gent 
gran (0,6 p.p.), seguit de molt a prop per Santa Coloma 
de Gramanet (0,5 p.p.), Barberà del Vallès (0,5 p.p.) i 
Granollers (0,4 p.p.). En el cas de Barberà del Vallès, tot i 
aquesta dinàmica, continua sent un dels municipis amb 
un pes de la població de gent gran més baix (13%). Per 
contra, Manresa és el municipi que registra una taxa 
de gent gran més important (19%), si bé en el darrer 
any l’augment del pes relatiu d’aquest grup d’edat ha 
estat més modest respecte d‘altres municipis (0,2 p.p.). 
D’altra banda, Vic és l’únic municipi que registra una 
davallada del pes de la gent gran en el període analitzat 
(-1,1 p.p.).

Una dinàmica semblant també s’observa en l’índex 
d’envelliment. Aquest indicador, que mesura el pes de 

la població de 85 anys i més respecte del total, mostra 
una tendència creixent en tot el període analitzat. 
En el conjunt de  municipis que integren la Xarxa, en 
deu anys aquest indicador ha evolucionat de l’1,6% al 
2,3%, mentre que per al conjunt de Catalunya ho ha fet 
de l’1,9% al 2,6%. En l’anàlisi per municipis, la taxa 
de variació interanual és força semblant per a tots els 
municipis (augment proper a 0,1 p.p.), tret de Rubí, que 
registra una davallada lleu. Igual que en l’indicador de 
gent gran, Manresa és el municipi que registra una taxa 
d’envelliment més elevada (3,3%), mentre que Mollet del 
Vallès, Barberà del Vallès i Rubí (tots tres amb un 1,7%) 
i Santa Coloma de Gramenet (1,9%) són els municipis 
que registren una taxa d’envelliment més baixa i per sota 
del 2%.

Quant al moviment natural de la població, l’any 2012 
s’intensifica la dinàmica descendent del nombre de 
naixements a un ritme superior al registrat l’any 2011. 
Així, durant el 2012 es van comptabilitzar un total 
de 77.098 naixements a tot Catalunya, la qual cosa 
representa un 4,7% menys respecte de l’any anterior 
(-3.763 naixements). Aquest descens, però, és superior 
per al conjunt de municipis que integren la Xarxa, ja que 
és del 5,5% (-857 naixements). Per la seva banda, la 
taxa de natalitat se situa en el 10,2‰ a Catalunya i en 
l’11,5‰ als municipis del Perfil de la Ciutat. De totes 
les poblacions analitzades de la Xarxa, Vic és la que 
presenta una taxa de natalitat més elevada, amb un 14,1 
per mil, seguida de Terrassa, amb una taxa del 12,8 per 
mil. En termes d’evolució interanual, tots els municipis 
registren una davallada en aquest indicador, tot i que en 
destaca Mollet del Vallès amb un descens d’1,5 punts 
per mil i Lleida, Mataró i Vic amb un descens d’1,2 punts 
tots tres. Granollers i Manresa, per contra, registren una 
davallada menys intensa d’aquest indicador, de -0,1 
punts per mil.

Relacionat amb aquest últim indicador analitzat —tant 
pel que fa a la definició com també als resultats—, 
hi trobem la taxa de fecunditat. Així, el nombre de 
naixements per cada mil dones se situa en els 46,7 
punts per mil per als municipis de la Xarxa i en els 42,2 
punts per mil per al conjunt de Catalunya. En termes de 
variació interanual, la davallada és més intensa en el 
Perfil de la Ciutat (2,4 punts per mil) que no pas per al 
conjunt de Catalunya (1,8 punts per mil). Per municipis, 
només Granollers registra una dinàmica positiva en el 
darrer any, amb un augment de 0,3 punts per mil En 
canvi, Mollet del Vallès és el municipi que registra una 
davallada més forta de la fecunditat (-5,5 punts per 
mil), seguit per Mataró (-4,5 punts per mil), Vic i Lleida 
(ambdós amb –4,2 punts per mil).
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Piràmide d’edats. 1 de gener de 2013

Desviació dels indicadors respecte la mitjana de la xarxa Perfil de la Ciutat. 2013
(Taxa de natalitat i taxa de fecunditat, 2012)

Homes Dones

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
1,2% 0,8% 0,4% 0,0% 0,4% 0,8% 1,2%

Taxa fecunditat

Saldo migratori

Taxa natalitat

Nascuts a Catalunya Població estrangera

Envelliment

Gent gran

Mitjana edat

Variació població deu anys

Manresa

Evolució indicadors

Indicadors 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Població 
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Envelliment 
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Taxa de natalitat 

Taxa de fecunditat

Saldo migratori

    n.d.: no disponible

67.269 68.505 70.343 71.772 73.140 75.053 76.558 76.209 76.589 76.570 76.170

42,1 42,0 41,8 41,6 41,5 41,3 41,1 41,3 41,4 41,6 41,8

21,4% 20,9% 20,1% 19,7% 19,3% 18,7% 18,5% 18,8% 18,8% 19,0% 19,2%
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Dades generals
Població Nombre d’habitants       

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 1 de gener.

Mitjana d'edat Sumatori de l’edat de tots els habitants / Població  
Numerador:

Denominador:

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 1 de gener.
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 1 de gener.

Índex de gent gran Població de més de 64 anys / Població total 
Numerador:

Denominador:

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 1 de gener. 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Data referència: 1 de gener.

Taxa d'envelliment Població de més de 84 anys  / Població total 
Numerador:

Denominador:

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 1 de gener. 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Data referència: 1 de gener.

Població estrangera Població amb nacionalitat diferent a l’espanyola  / Població total 
Numerador:

Denominador:

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 1 de gener. 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Data referència: 1 de gener.

Nascuts a Catalunya Població nascuda a Catalunya  / Població total 
Numerador:

Denominador:

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 1 de gener.
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Data referència: 1 de gener.

Taxa de natalitat Nombre de naixements * 1000 / Població total 
Numerador:

Denominador:

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: anual. 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Data referència: 1 de gener.

Taxa de fecunditat Nombre de naixements * 1000 / Dones en edat fèrtil (entre 15 i 49 anys) 
Numerador:

Denominador:

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: anual.
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Data referència: 1 de gener.

Saldo migratori Nombre d’immigracions / Nombre d’emigracions 
Numerador:

Denominador:

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: anual.
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Data referència: anual.

Fitxes metodològiques
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Una visió global
Indicadors

Ciutat Atur registrat Taxa d'atur
registrat

Impacte crisi
en l'atur Joves aturats Atur llarga durada de 

baixa qualificació
Barberà del Vallès 3.056 17,3% 2,18 6,5% 11,8%
Girona 7.510 14,5% 2,50 7,6% 12,9%
Granollers 5.878 18,6% 2,59 6,3% 18,5%
Lleida 11.667 15,7% 3,23 6,3% 12,1%
Manresa 6.833 17,8% 2,51 5,5% 20,2%
Mataró 14.223 21,7% 2,32 5,3% 13,8%
Mollet del Vallès 5.719 20,6% 2,31 7,2% 19,0%
Rubí 7.830 19,5% 2,49 5,7% 21,3%
Sabadell 19.891 18,7% 2,25 5,9% 14,2%
Santa Coloma de Gramenet 12.966 20,8% 2,46 7,8% 14,5%
Terrassa 23.085 20,5% 2,40 6,7% 14,4%
Vic 4.029 18,8% 2,74 6,9% 18,2%
Vilafranca del Penedès 3.858 19,0% 2,77 7,7% 15,7%
Perfil de la Ciutat 126.545 18,9% 2,46 6,5% 15,2%
Catalunya 624.872 15,9% 2,35 6,2% 13,0%

Ciutat Índex d'ocupació Índex
de contractació Indefinits vs. total Indefinit dones vs. 

indefinits
Temporalitat

juvenil
Barberà del Vallès 74,7% 73,4% 11,7% 42,8% 1,66
Girona 74,2% 72,3% 11,3% 56,0% 1,06
Granollers 71,1% 67,8% 9,9% 48,9% 1,40
Lleida 67,3% 50,9% 10,7% 47,3% 1,17
Manresa 67,0% 51,3% 9,1% 52,8% 1,58
Mataró 68,0% 42,5% 13,3% 51,9% 1,36
Mollet del Vallès 69,1% 38,7% 7,3% 53,0% 1,57
Rubí 72,0% 48,6% 9,2% 41,5% 1,86
Sabadell 71,0% 35,7% 12,2% 55,1% 1,49
Santa Coloma de Gramenet 64,7% 16,4% 11,6% 47,7% 1,11
Terrassa 70,0% 30,6% 15,1% 42,3% 2,25
Vic 77,0% 47,7% 13,1% 50,8% 1,21
Vilafranca del Penedès 73,7% 40,5% 11,3% 54,3% 1,41
Perfil de la Ciutat 69,9% 43,1% 11,5% 49,6% 1,43
Catalunya 71,9% 54,9% 10,9% 48,8% 1,51

Desviació respecte la mitjana dels municipis de la xarxa Perfil de la Ciutat

Ciutat Taxa d'atur 
registrat

Impacte crisi
en l'atur

Joves
aturats

Atur llarga 
durada de baixa 

qualificació
Índex 

d'ocupació
Índex de 

contractació
Indefinits vs. 

total
Indefinit dones 
vs. indefinits

Temporalitat 
juvenil

Barberà del Vallès q qq  qq pp pp  qq p

Girona qqq  pp q pp pp  pp qq

Granollers    pp  pp q   

Lleida qq ppp  qq q    q

Manresa q  qq pp q p qq p  

Mataró pp q qq  q  p   

Mollet del Vallès p q p pp   qqq p  

Rubí   q pp p  qq qq pp

Sabadell  q q     pp  

Santa Coloma de Gramenet p  pp  qq qq   qq

Terrassa p     q pp qq ppp

Vic  pp  p ppp  p  q

Vilafranca del Penedès  pp pp  pp   p  

ppp pp  ▲: molt, força o significativament per sobre de la mitjana de la xarxa (desviació típica més gran que 2, entre 1 i 2, entre 0,5 i 1, respectivament).
Si no hi ha icona indica al voltant de la mitjana (desviació típica entre -0,5 a 0,5).
qqq  qq  ▼: molt, força o significativament per sota de la mitjana de la xarxa (desviació típica més petita que -2, entre -1 i -2, entre -0,5 i -1, respectivament).
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Valoració
Les previsions dels indicadors macroeconòmics 
d’institucions de referència com ara l’FMI, l’OCDE o 
FUNCAS apuntaven que al 2013 es tocaria fons i que es 
posarien les bases per començar a créixer al 2014, any 
que tindria una taxa positiva de mig punt en l’evolució 
del PIB. Si més no, l’atur registrat va disminuir un 3,6% 
al 2013 en el conjunt dels municipis de la Xarxa Perfil de 
la Ciutat, amb valors municipals situats entre el -1% i el 
-6%; de fet, es tracta d’una davallada gairebé idèntica 
a la de Catalunya, que va ser del -3,4%. 

Si bé l’evolució de l’atur va ser positiva, en el cas de 
l’ocupació va presentar un signe negatiu en gairebé tots 
els municipis, tot i que amb valors molt propers a zero. 
Val a dir que, des d’enguany, en aquest capítol tenim en 
compte l’ocupació resident i no pas la localitzada, atès 
que es comença a publicar el nombre d’afiliats segons 
residència. L’anàlisi sobre l’activitat econòmica amb 
indicadors elaborats a partir de la filiació a la Seguretat 
Social localitzada per municipi es detalla en el capítol 
d’activitat econòmica. 

En el conjunt de municipis de la Xarxa, en termes 
d’assalariats més autònoms, l’ocupació va disminuir 
mig punt percentual. De fet, però, només tres municipis 
van veure disminuïda l’ocupació, per molt poc, en més 
d’un 1%: Santa Coloma de Gramenet, Manresa i Lleida. 
A l’altre extrem, la variació només va ser positiva en tres 

casos, amb valors propers a zero en el cas de Sabadell 
i Vic, i gairebé mig punt en el cas de Girona. En tots 
els casos, les variacions són properes a la mitjana de 
tot Catalunya. En síntesi, en termes visuals, mentre que 
en els dos anys precedents el gruix dels municipis se 
situaven en el quadrant esquerre-superior del gràfic –
és a dir, menys ocupació i més atur–, l’últim any s’han 
situat en el quadrant esquerre-inferior –és a dir, menys 
ocupació i menys atur–.

La taxa d’atur del conjunt de municipis de la Xarxa ha 
disminuït en 0,6 punts percentuals (p.p.) al llarg del 
darrer any, prenent com a referència els tretze municipis 
que actualment en formen part. Hi ha cinc municipis es 
troben en un interval d’1 punt percentual al voltant de la 
mitjana –Granollers, Sabadell, Rubí, Vic i Vilafranca del 
Penedès–, quatre per sobre d’aquest interval –Mataró, 
Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès i Terrassa– 
i quatre més per sota –Girona, Lleida, Barberà del Vallès 
i Manresa–.  Només Girona i Lleida es troben per sota de 
la taxa catalana. 

En el balanç de sis anys de crisi, l’atur s’ha més que 
duplicat a Catalunya –en concret, s’ha multiplicat per  un 
2,4–, un valor força semblant al del conjunt de municipis 
de la Xarxa, que ha estat del 2,5. En el desglossament per 
municipis, l’increment oscil·la entre el 2,2 de Barberà del 
Vallès i de Sabadell, i el 3,2 de Lleida (que partia d’un 

Variació de l'ocupació a�liada resident i de l'atur registrat. 2013 
Municipis de la Xarxa Per�l de la Ciutat.

La dimensió del cercle indica la població resident (a excepció de Catalunya) i la ubicació, les variacions d'a�liació resident i 
atur registrat.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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atur força baix i encara se situa entre els que tenen una 
taxa d’atur menor). Durant aquests anys, l’atur de llarga 
durada ha anat guanyant pes i específicament l’atur 
de llarga durada de baixa qualificació (ocupacions 
considerades elementals segons la nomenclatura 
oficial). La població aturada d’ocupacions elementals ha 
pujat 2 p.p. en els darrers tres anys fins arribar al 15,2% 
en el cas de la Xarxa o al 13,0% en el cas del conjunt de 
tot Catalunya.

L’índex d’ocupació ens mostra que hi ha 70 afiliacions 
per cada 100 actius en l’àmbit de la Xarxa, mentre que en 
el cas de Catalunya són 72. Hi ha quatre municipis que 
superen en 3 p.p. l’índex mitjà de la Xarxa –Vic, Barberà 
del Vallès, Girona i Vilafranca del Penedès–, mentre que 
només n’hi ha un que se situa per sota –Santa Coloma 
de Gramenet–.

L’índex de contractes respecte de la població activa 
ha pujat 1 p.p. tant a Catalunya com a la Xarxa, després 
que aquest indicador hagués tingut fortes caigudes del 
2007 al 2011 i d’haver-se mantingut al 2012. Val a dir 
que aquesta estabilització i repunt s’ha produït tant pel 
fre a la reducció i posterior repunt de la contractació 
(numerador) com pel canvi de tendència en la població 
activa (denominador). En termes estàtics, aquest índex 
té una variabilitat molt alta dins la Xarxa –que va del 
16% de Santa Coloma de Gramenet al 73% de Barberà 
del Vallès– i és un indicador força correlacionat amb els 
llocs de treball localitzats; és a dir, amb la rellevància 
del teixit empresarial. 

El volum de contractació indefinida ha reculat al nivell del 
2011 tant en el cas de la Xarxa com en el de Catalunya; 
és a dir, al nivell més baix en força anys. També ha tornat 
al nivell del 2011 la taxa de contractes indefinits, que a 
la Xarxa s’ha situat en l‘11,5%, 2 p.p. per sota del 2012. 
Val a dir que la taxa no ha augmentat en cap municipi de 
la Xarxa i que els valors extrems corresponen al 7,3% de 
Mollet del Vallès i al 15,1% de Terrassa.

La contractació indefinida es distribueix per gènere de 
manera força equitativa. En el darrer exercici ha tornat a 
distribuir-se al 50%, mentre en els dos anys precedents 
al 2013 les proporcions havien estat més divergents. La 
temporalitat juvenil en la contractació és superior a la 
del conjunt de la població, diferencial encara superior 
a la que hi havia al 2007; és a dir, en temps de crisi la 
temporalitat juvenil ha crescut respecte de la del conjunt 
de la població activa.

La proporció de joves respecte del total d’aturats ha 

tendit a disminuir fins assolir al 2013 el valor més baix 
(6,5%) dels darrers set anys. Aquesta circumstància 
contrasta amb el fet que es tracta d’un dels col·lectius 
més afectats per l’atur en temps de crisi. De fet, és un dels 
primers grups als quals els afecta la temporalitat, però 
també dels que tenen menys propensió a registrar-se a 
les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), tal com es pot comprovar amb el diferencial entre 
l’atur registrat i l’atur estimat de l’Enquesta de Població 
Activa (EPA).

Quadre sinòptic sobre el mercat de treball

A partir de registres administratius i d’estimacions es 
pot fer una radiografia aproximada de la distribució de 
la població en relació amb l’activitat a escala local amb 
una freqüència major que la dels censos de població.

Les variables obtingudes a partir dels registres són la 
població resident per edat, la potencialment activa, 
l’atur registrat i l’afiliació a la Seguretat Social. 

Per a l’estimació de les persones ocupades hem tingut 
en compte l’explotació estadística que l’Idescat fa dels 
fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat 
Social. Els “ocupats” serien l’agregació d’assalariats, 
autònoms i afiliats a altres règims. 

La situació d’activitat i d‘inactivitat laboral a escala 
local és una estimació feta per la Xarxa d’Observatoris 
de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona 
a partir de l’aplicació de les taxes d’activitat per sexe i 
edat de Catalunya a la població per sexe i edat de cada 
municipi.

Donant per bona l’estimació de la població activa i 
com a bones les aproximacions al registre d’afiliats per 
ocupats i al registre d’aturats (bones, però no òptimes), 
en resulta un nombre significatiu de persones que es 
podrien encabir sota l’etiqueta d’“actius no registrats”. 
És a dir, actius que no estan afiliats a la Seguretat Social 
en cap dels seus règims ni estan registrats a l’atur. De 
fet, es tracta d’una proporció no menyspreable que se 
situa al voltant del 10%, mitjana no ponderada dels 
municipis de la Xarxa Perfil de la Ciutat. Amb aquest 
nombre rellevant d’”actius no registrats” es fa evident 
que hi ha –amb proporcions incertes– població aturada 
no registrada, població ocupada no registrada (economia 
submergida) i/o que els actius estimats són realment 
menys atès que ha canviat la tendència, la qual cosa 
s’ha constatat amb la reducció  dels actius en l’àmbit de 
Catalunya al llarg del 2013.
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Quadre sinòptic sobre el mercat de treball

Desviació dels indicadors respecte la mitjana de la Xarxa Per�l de la Ciutat. 2013

Assalariats:

Ocupats: Autònoms:

Altres:

Actius:

Població
(a)

Homes:

potencialment activa,

Aturats:

16 a 64 anys:
Dones:

Inactius:
Població:

Estimacions Actius (b)

Població de 0 a 15 anys 
i majors de 64 anys:

(a) Valors índex de cada variable per Catalunya i el municipi partint d'Actius igual a 100
(b) Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona

Actius no registrats:

Assimilacions A�liacions SS per a ocupats

Registres Padró d’Habitants i Atur registrat

20.690

25.758
CAT: 56;  MNR: 54

CAT: 72; MNR: 67
4.247

38.473

CAT: 13; MNR: 11

821
CAT: 3; MNR: 2

CAT: 100; MNR: 100
3.829

7.075 CAT: 8; MNR: 10

48.771

CAT: 16; MNR: 18

CAT: 127; MNR: 127

3.246
CAT: 8; MNR: 8

10.298
76.170

CAT: 27; MNR: 27 5.640
CAT: 12; MNR: 15CAT: 192; MNR: 198

27.399
CAT: 65; MNR: 71

Taxa d'atur registrat 

Impacte crisi en l'atur

Joves aturats

Atur llarga durada de
baixa quali�cació

Índex d'ocupacióÍndex de contractació

Inde�nits vs. total

Inde�nit dones vs.
inde�nits

Temporalitat juvenil

-2-2

-1-1

00

11

22

Manresa

Evolució indicadors

Indicadors 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aturats registrats 2.721 4.771 6.318 6.250 6.908 7.075 6.833

Taxa d'atur registrat 7,3% 12,3% 16,1% 16,0% 17,5% 18,2% 17,8%

Impacte crisi en l'atur 1,00 1,75 2,32 2,30 2,54 2,60 2,51

Joves aturats 10,1% 11,1% 9,8% 7,9% 7,1% 6,0% 5,5%

Atur llarga durada de baixa qualificació 16,6% 17,0% 18,9% 20,2%

Índex d'ocupació 67,1% 67,0%

Índex de contractació 70,7% 50,2% 42,4% 47,3% 46,9% 49,7% 51,3%

Indefinits vs. total 17,8% 20,3% 14,0% 11,4% 9,1% 12,3% 9,1%

Indefinit dones vs. indefinits 52,7% 57,0% 55,6% 53,4% 51,7% 61,1% 52,8%

Temporalitat juvenil 1,25 1,20 1,49 1,60 1,59 1,72 1,58
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Atur registrat
Persones aturades registrades a les oficines del SOC demandants 
d’ocupació, amb excepcions determinades
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 31 de desembre.

Taxa d’atur registrat
Persones aturades registrats / Població activa estimada (estimació XODEL 
de Diputació Barcelona)

Numerador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 31 de desembre.

Denominador: Font: Diputació de Barcelona. Data referència: 1 de gener.

Impacte crisi en l’atur
Factor sobre el qual s’ha multiplicat la desocupació des del 31 de 
desembre de 2007

Numerador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 31 de desembre.

Denominador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 31 de desembre 2007.

Joves aturats Nombre de persones entre 16 i 24 anys registrades a l’atur / Total 
persones aturades registrades

Numerador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 31 de desembre.

Denominador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 31 de desembre.

Atur llarga durada de baixa qualificació
Població aturada registrada classificada en ‘ocupacions elementals’, 
amb demanda d’ocupació superior a 12 mesos / Total persones aturades 
registrades

Numerador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 31 de desembre.

Denominador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 31 de desembre.

Índex d’ocupació Afiliacions a la Seguretat Social (règim general, autònoms i altres) de 
residents / Població activa estimada

Numerador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 31 de desembre.

Denominador: Font: Diputació de Barcelona. Data referència: 1 de gener.

Índex de contractació Nombre de contractes laborals / Població activa estimada
Numerador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 

Data referència: Agregat anual.
Denominador: Font: Diputació de Barcelona. Data referència: 1 de gener.

Fitxes metodològiques
Indicadors
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Indefinits vs. total Nombre de contractes laborals indefinits / Total contractes laborals
Numerador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 

Data referència: agregat anual.
Denominador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 

Data referència: agregat anual.

Indefinits dones vs. indefinits
Nombre de contractes indefinits de dones / Total contractes laborals 
indefinits

Numerador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: agregat anual.

Denominador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: agregat anual.

Temporalitat juvenil (Contractes temporals a joves < 25 anys / Contractes temporals) / 
(Contractes indefinits a joves < 25 anys / Contractes indefinits)

Numerador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: agregat anual.

Denominador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: agregat anual.

Altres variables del “Quadre sinòptic mercat de treball”

Població, Població potencialment 
activa, Població d’edats inactives

Població total, Població entre 16 i 64 anys, Població menor de 16 i major 
de 64 anys, respectivament. 
Font: Padró continu, Institut d’Estadística de Catalunya. 
Data referència: 1 de gener.

Actius Població estimada entre 16 i 64 anys que treballa o està disponible per 
fer-ho. 
Font: estimació de Xarxa Observatoris de Desenvolupament Local, 
Diputació de Barcelona. Referència: 1 de gener.

Inactius [Població potencialment activa entre 16 i 64 anys] - [Actius]
Font: estimació de Xarxa Observatoris Desenvolupament Local, Diputació 
de Barcelona. Referència: 1 gener.

Ocupats Agregació d’afiliacions a la Seguretat Social segons residència (Règim 
general Assalariats, Autònoms i Altres)
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Referència: 31 de desembre.

Actius no registrats Actius - Ocupats - Aturats registrats
Font: estimació a partir de fonts anteriors (d’Actius, Ocupats, Aturats 
registrats).
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Una visió global
Indicadors

Ciutat
Contractes lloguer 

formalitzats
per 10.000 habitants

Renda mitjana 
contractes lloguer 

formalitzats (€/mes)

Superfície
mitjana útil habitatge 

nou construït (m2)

Preu mitjà
habitatge 

nou construït (€/m2)

Habitants per bé 
immoble residencial 

existent
Barberà del Vallès 131,7 543 n.d. n.d. 2,4
Girona 339,8 472 85 2.228 1,5
Granollers 209,5 489 116 2.001 2,4
Lleida 188,4 377 89 1.608 2,3
Manresa 265,9 353 75 1.426 2,3
Mataró 291,5 496 126 2.222 2,5
Mollet del Vallès 173,6 484 60 2.401 2,6
Rubí 162,4 493 91 1.735 2,4
Sabadell 195,8 493 81 2.015 2,3
Santa Coloma de Gramenet 163,7 481 84 2.535 2,6
Terrassa 227,8 441 80 1.848 2,3
Vic 338,3 426 77 1.874 2,3
Vilafranca del Penedès 223,0 402 103 1.471 2,3
Perfil de la Ciutat 223,4 455 91 1.901 2,3
Catalunya 198,8 542 91 2.291 2,1

Ciutat
Densitat

d’habitatge
residencial

Intensitat
d’edificació

Habitatges acabats
per cada

1.000 habitants

Intensitat 
d’urbanització

Percentatge 
desocupats procedents 

de la construcció
Barberà del Vallès 36 81,1% 0,0 77,6% 13,2%
Girona 94 76,9% 1,2 26,1% 15,2%
Granollers 57 64,9% 1,6 55,0% 11,4%
Lleida 55 66,3% 1,1 8,3% 13,6%
Manresa 65 70,8% 0,8 15,7% 14,4%
Mataró 88 71,1% 0,1 41,6% 16,1%
Mollet del Vallès 71 71,4% 0,0 43,1% 11,0%
Rubí 40 69,5% 0,4 41,8% 13,6%
Sabadell 79 69,3% 0,7 53,4% 14,9%
Santa Coloma de Gramenet 167 88,3% 0,8 52,2% 18,2%
Terrassa 70 68,8% 0,6 31,2% 18,6%
Vic 44 52,8% 0,6 26,8% 12,0%
Vilafranca del Penedès 65 54,7% 0,2 27,8% 10,9%
Perfil de la Ciutat 69 68,7% 0,7 23,5% 15,3%
Catalunya 40 61,0% 0,8 4,6% 13,6%

Desviació respecte la mitjana dels municipis de la xarxa Perfil de la Ciutat

Ciutat

Contractes 
lloguer 

formalitzats 
per 10.000 
habitants

Renda mitjana 
contractes 

lloguer forma-
litzats

Superfície 
mitjana útil 

habitatge nou 
construït

Preu mitjà m2 

habitatge nou 
construït

Habitants per 
bé immoble 
residencial 

existent

Densitat 
d'habitatge 
residencial

Intensitat 
d'edificació

Habitatges 
acabats per 
cada 1.000 
habitants

Intensitat 
d'urbanització

Percentatge 
desocupats 

procedents de 
la construcció

Barberà del Vallès qq pp  n.d.  n.d.  qq pp qq ppp  

Girona pp   p qqq p p pp q  

Granollers  p pp    q pp p qq

Lleida q qq  q  q  pp qq  

Manresa p qq q qq     qq  

Mataró pp p ppp p p   qq  p

Mollet del Vallès q  qq pp p   qq  qq

Rubí q p  q  q  q   

Sabadell  p       p  

Santa Coloma de Gramenet q   pp pp ppp pp  p pp

Terrassa          pp

Vic pp q q   q qq  q q

Vilafranca del Penedès  qq p qq   qq q q qq

ppp  pp ▲: molt, força o significativament per sobre de la mitjana de la xarxa (desviació típica més gran que 2, entre 1 i 2, entre 0,5 i 1, respectivament).
Si no hi ha icona indica al voltant de la mitjana (desviació típica entre -0,5 a 0,5).
qqq  qq  ▼: molt, força o significativament per sota de la mitjana de la xarxa (desviació típica més petita que -2, entre -1 i -2, entre -0,5 i -1, respectivament).
n.d.: no disponible.
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Renda mitjana contractes lloguer formalitzats Superfície mitjana útil habitatge nou construït
Contractes lloguer formalitzats
per 10.000 habitants

Preu mitjà m2 habitatge nou construït Habitants per bé immoble residencial existent Densitat d'habitatge residencial

Intensitat d'edi�cació Habitatges acabats per cada 1.000 habitants

Percentatge desocupats procedents de la construcció

Intensitat d'urbanització
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Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí
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Santa Coloma  
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Vic

Vilafranca
del Penedès  
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Teranyines indicadors
Desviació dels indicadors respecte la mitjana de la xarxa Perfil de la Ciutat. 2013
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Valoració
En aquest capítol es presenten les dades i els indicadors 
que permeten aproximar-se a l’evolució, l’estat i les 
característiques del sector de l’habitatge als municipis 
que formen part de la Xarxa Perfil de la Ciutat.

CARACTERISTIQUES DE LA URBANITZACIÓ I L’EDIFICACIÓ

En general, els indicadors relatius a les característiques 
de la urbanització i l’edificació es mantenen estables 
respecte de l’informe anterior del 2012, ja que la majoria 
d’ells no han variat gens o ho han fet molt poc.

La intensitat d’urbanització posa en relació la superfície 
total de les parcel·les cadastrals en sòl urbà amb la 
superfície total de les parcel·les cadastrals del municipi 
(rústiques més urbanes). És a dir, permet que ens fem 
una idea de quin percentatge de la superfície municipal 
correspon a finques urbanes.

Es tracta d’un indicador amb valors molt diversos per 
al conjunt dels municipis de la xarxa que van des del 
8,2% de Lleida (un dels municipis més extensos de 
Catalunya) fins al 77,5% de Barberà del Vallès (un dels 
més petits). Observant les dades que fem servir per al 
càlcul de l’indicador, s’hi detecta que en la majoria dels 
municipis el total de finques en sòl urbà s’ha mantingut 
estable respecte del valor de l’any anterior —en cap cas 
disminueix més d’un punt i tan sols minva de manera 
considerable en el cas de Santa Coloma de Gramenet—. 
Aquest indicador s’ha mantingut estable tant per al 
conjunt dels municipis de la xarxa com per al conjunt de 
Catalunya.

L’indicador intensitat d’edificació permet que ens 
puguem fer una idea de quin percentatge de les finques 
urbanes municipals estan edificades, posant en relació 
la superfície de finques urbanes edificades amb el 
conjunt de finques urbanes. 

Seguint amb la tendència de l’informe anterior, hom 
detecta un molt lleuger increment de l’indicador a la 
majoria de municipis, en el conjunt de la xarxa i en 
el conjunt de Catalunya. L’impacte de la crisi de la 
construcció aquí es percep de manera generalitzada, ja 
que les superfícies construïdes de les finques urbanes 
s’han incrementat molt poc al llarg del darrer any a tots 
els municipis. Tan sols en el cas de Mollet del Vallès, la 
disminució (5 punts) respecte de l’any passat ha estat 
força superior a la de la resta de municipis, sobretot a 
causa de la disminució important de la superfície total 
de les finques urbanes.

Aquest indicador no presenta cap variació respecte de 
l’any passat per al conjunt de la xarxa, amb un 68,7%, 
que inclou valors que van des del 52,8% de Vic fins al 
81,1% de Barberà del Vallès. 

La densitat de l’habitatge posa en relació el nombre 
d’unitats residencials per hectàrea de sòl urbà edificada; 
és a dir, quantes unitats residencials hi ha per cada 

hectàrea edificada de sòl urbà1. L’indicador pràcticament 
no presenta variacions respecte de l’any anterior ni per 
al conjunt de municipis de la xarxa ni per a la mitjana 
de Catalunya.

Els municipis amb xifres més baixes de béns residencials 
per hectàrea edificada són Barberà del Vallès (36,2), Rubí 
(40,3) i Vic (44,5), possiblement a causa del biaix —que 
ja hem avançat— introduït pel fet de considerar tot el 
sòl urbà edificat independentment de quin sigui el seu 
ús. A l’altre extrem trobem Santa Coloma de Gramenet 
amb 166,8 unitats residencials per hectàrea de sòl urbà 
edificada, la qual cosa implica habitatges de menys 
superfície o edificacions de més alçada.

L’antiguitat dels edificis i habitatges ens permet 
copsar la importància de l’activitat immobiliària que 
va experimentar un creixement d’abast històric, amb 
un volum de producció sense precedents —no només a 
Catalunya, sinó en el conjunt de municipis de la xarxa— 
des del principi dels anys noranta i fins a l’esclat de la 
bombolla immobiliària a partir del 2007.

Així ho demostren les xifres dels percentatges de béns 
immobles construïts/rehabilitats al llarg d’aquest 
període que a tots els municipis de la xarxa (excepte en 
un) representen entre el 40 i el 60% del total de béns 
immobles construïts, tots ells en uns percentatges força 
superiors a la mitjana del conjunt de Catalunya (39,9%). 
L’única excepció a aquest comportament força homogeni 
la trobem al municipi de Santa Coloma de Gramenet, 
amb el 73,7% dels seus habitatges construïts entre els 
anys 1960 i 1990, xifra molt superior a la de la resta de 
municipis de la xarxa i a la de la mitjana de Catalunya 
(48,0%).

Així, doncs, el pes dels habitatges construïts des de l’any 
2009 és molt poc significatiu i està vinculat al context de 
crisi econòmica i del sector de la construcció, ja que en 
cap dels municipis arriba al 4%.

Pel que fa al nombre d’habitants per bé immoble 
residencial existent, les xifres pràcticament no han 
variat de l’any anterior ni per al conjunt de Catalunya 
(2,1 habitants/immoble residencial existent) ni tampoc 
per al conjunt de municipis de la xarxa (2,3). Així mateix, 
la majoria dels municipis manté els mateixos valors de 
l’any passat, tots ells al voltant o lleugerament superiors 
a la mitjana, tret del cas de Girona que presenta una 
ràtio d’1,5 (molt inferior a la de la mitjana i a la de la 
resta de municipis de la xarxa).

DINÀMICA CONSTRUCTIVA I MERCAT DE L’HABITATGE NOU

En aquest grup d’indicadors es confirmen les dinàmiques 
ja iniciades amb la desacceleració i l’inici de la crisi 
econòmica, amb tendències descendents que en alguns 
casos arriben als valors mínims de la dècada analitzada.
El conjunt de municipis de la xarxa arriba el seu valor 
mínim des del 2001 pel que fa a habitatges iniciats 



Perfil de la Ciutat. Edició 2014

81

3. Habitatge

per cada 1.000 habitants: 0,2 habitatges iniciats per 
cada 1.000 habitants, lleugerament per sota dels 0,4 
del conjunt de Catalunya, que al 2013 també toca fons. 
Aquesta dada contrasta sobretot amb la del moment de 
màxims del boom immobiliari, l’any 2006, quan es van 
arribar a iniciar 18,2 habitatges per cada 1.000 habitants 
en el conjunt de municipis de la xarxa, una xifra superior 
a la del conjunt de Catalunya (17,8) del mateix any. A 
partir d’aquest moment, el nombre d’habitatges iniciats 
cau de manera vertiginosa i en proporcions similars.

Els valors per als municipis de la xarxa són 
extraordinàriament semblants, ja que cap d’ells supera 
els 0,3 habitatges per cada 1.000 habitants, una nova 
mostra de l’impacte generalitzat de la crisi del sector de 
la construcció.

Els habitatges acabats per cada 1.000 habitants 
segueixen la mateixa tendència descendent des del 
2008, que en el 2013 s’accentua, tot i que hi ha un retard 
lògic respecte de l’evolució —també descendent— dels 
habitatges iniciats. Per al conjunt de municipis de la 
xarxa, l’indicador en el 2013 perd un punt respecte dels 
valors de l’any anterior, amb 0,7 habitatges acabats per 
cada 1.000 habitants, pràcticament al mateix nivell del 
conjunt de Catalunya.

La major activitat es concentra a Granollers, Girona i 
Lleida, ja que superen la xifra d’un habitatge acabat per 
cada 1.000 habitants; això no obstant, al 2013, la majoria 
de municipis de la xarxa presenten els valors mínims de 
la dècada. Tan sols Santa Coloma de Gramenet mostra 
una lleugera remuntada respecte de la tendència d‘anys 
anteriors i Granollers respecte de l’any anterior.

Pel que fa al preu mitjà de venda del metre quadrat 
d’habitatge nou també s’han produït canvis importants. 
Després d’un període expansiu i d’increments constants, 
amb variacions interanuals superiors al 10% des del 
2002, al 2006 s’arriba al preu màxim a tots els municipis 
de la xarxa i a la mitjana de Catalunya. D’aleshores ençà 
s’inicia una davallada progressiva per retornar als valors 
mitjans dels anys 2003 i 2004 en funció del municipi. 
Així, al 2013, el preu mitjà d’oferta del metre quadrat 
d’un habitatge nou a Catalunya és de 2.291 €/m2, amb 
una baixada del 10,2% respecte de l’any anterior. 

Els preus mitjans segueixen baixant a gairebé tots els 
municipis, amb percentatges de variació interanuals que 
es mouen entre el -22,3% de Manresa i el -4,2% de Santa 
Coloma de Gramenet; les variacions només són positives 
en els casos de Mollet del Vallès i Rubí, on al llarg del 
darrer any els preus s’han incrementat un 12,4% i un 
1,76% respectivament. Per a la xarxa, aquesta disparitat 
de valors suposa una baixada percentual del 12,3% que 
deixa en 1.901 €/m2 el preu mitjà dels habitatges nous.

Pel que fa al tant per cent d’aturats procedents del 
sector construcció, a les dades del 2013 s’aprecia una 
lleugera davallada respecte de l’any anterior per a tots 

els municipis, la qual cosa confirmaria la tendència 
d’aquest indicador a disminuir a partir del 2009. La 
mitjana del conjunt de municipis del sector (15,3%) i la 
de Catalunya (13,6%) segueixen exactament la mateixa 
tendència. 

Si tenim en compte tot el període observat, del 2009-
2013, hi ha alguns municipis en què es tracta d’una 
disminució força important, com ara els casos de Lleida 
o de Santa Coloma de Gramenet, amb disminucions en 
cinc anys del 35% i del 20,2%, respectivament.

MERCAT DE LLOGUER

Pel que fa al nombre de contractes de lloguer 
formalitzats segueix la tendència creixent des de l’any 
2004 a pràcticament tots els municipis de la xarxa amb 
un creixement interanual en el seu conjunt del 6,9%, un 
xic inferior al 8,3% del conjunt de Catalunya, respecte 
de l’any anterior.

Posant en relació aquest indicador amb la població, 
obtenim el nombre de contractes de lloguer per cada 
10.000 habitants, que augmenta de manera semblant a 
tots els municipis i, per tant, per al conjunt de la xarxa. 
Al 2013, la xifra mitjana per al conjunt de municipis de 
la xarxa ha estat de 223 contractes/10.000 habitants, 
una xifra una mica superior als 199 del conjunt de 
Catalunya per al mateix període. Per la seva banda, la 
variació interanual ha estat del 8,6% per al conjunt de 
Catalunya i del 7,0% per al conjunt de la xarxa, amb 
valors interanuals que van des del 0,3% de Vilafranca 
del Penedès fins al 15,5% de Mataró.

La renda mitjana dels contractes de lloguer formalitzats 
van arribar als seus nivells màxims (gairebé 600 € per 
al conjunt de municipis de la xarxa) l’any 2008. A partir 
d’aquell moment es va iniciar una davallada progressiva 
fins a situar el preu mitjà en els 455 € de mitjana per al 
conjunt de municipis de la xarxa, retornant aquest any 
als valors del període 2004 i 2005.

Així, doncs, el mercat de lloguer segueix la tendència 
expansiva en nombre de contractes formalitzats, 
mentre que la renda mitjana dels contractes continua 
disminuint.

En xifres generals hi ha poques variacions que es detectin 
en la informació del 2013 respecte de l’any passat, però 
sí que serveixen per continuar confirmant les tendències 
que ja s’hi detectaven.

(1)  La densitat no està calculada en relació amb el sòl residencial exclusivament, sinó 

amb tot el sòl de parcel·les urbanes, incloent-hi tots els usos possibles (residencial, 

industrial, equipaments, oficines, comercial, etc...). En aquest sentit, som conscients 

que l’òptim seria calcular l’indicador respecte el sòl qualificat com a residencial (per 

tant hectàrees de sòl residencial edificat) i no respecte el conjunt de sòl urbà edificat 

per tal d’evitar el biaix que pot introduir el fet de barrejar usos no residencials.
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Manresa

Evolució indicadors

Indicadors 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contractes lloguer formalitzats per 10.000 habitants 126,5 139,3 139,0 166,1 180,2 185,3 214,0 228,1 242,7 263,2 265,9

Renda mitjana contractes lloguer formalitzats (€/mes) 264 316 359 415 449 483 451 420 392 376 353

Preu mitjà habitatge nou construït (€/m2) 1.520 1.804 2.343 2.837 2.824 2.498 2.092 1.954 1.980 1.837 1.426

Habitatges acabats per cada 1.000 habitants 11,7 9,5 15,0 14,0 11,3 10,0 7,9 4,2 3,1 1,8 0,8

Intensitat d'urbanització 15,6% 15,5% 15,3% 15,5% 15,4% 15,4% 15,8% 15,7%

% desocupats procedents de la construcció 15,5% 15,3% 16,2% 15,6% 14,4%

Contractes lloguer
formalitzats per 10.000

habitants

Renda mitjana contractes
lloguer formalitzats

Superfície mitjana útil 
habitatge nou construït

Preu mitjà m2 habitatge nou
construït

Habitants per bé immoble
residencial existent

Densitat d'habitatge
residencial

Intensitat d'edi�cació

Habitatges acabats per cada
1.000 habitants

Intensitat d'urbanització

% desocupats procedents de
la construcció
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Contractes lloguer formalit-
zats per 10.000 habitants

Nombre de contractes de lloguer, a partir de les fiances de lloguer dipositades a 
l’INCASOL * 10.000 / Població total

Numerador: Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
Data de referència: anual.

Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data de refèrencia: 1 de gener.

Renda mitjana contractes de 
lloguer (€/mes)

Renda mitjana dels contractes de lloguer, a partir de les fiances de lloguer 
dipositades a l’INCASÒL
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Data de referència: anual.

Superfície mitjana útil dels 
habitatges nous contruïts

Mitjana de la superfície útil dels habitatges de nova construcció (que estan a la 
venda en el moment de realitzar el treball de camp)   
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Data de referència: anual.

Preu mitjà habitatge nou 
construït (€/m2)

Mitjana del preu per cada m2 de tots els habitatges de nova construcció (que estan a 
la venda en el moment de realitzar el treball de camp)   
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Data de referència: anual.

Habitants per  bé immoble 
residencial existent

Nombre d’habitants / Nombre de béns immobles residencials

Numerador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 1 de gener.

Denominador: Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener.

Densitat d'habitatge 
residencial

Nombre total de béns immobles residencials / Superfície total parcel·les urbanes 
edificades 

Numerador: Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener.
Denominador: Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener.

Intensitat d’edificació Superfície parcel·les urbanes edificades / Superfície parcel·les urbanes
Numerador: Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener.

Denominador: Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener.

Habitatges acabats per cada 
1.000 habitants

Nombre d’habitatges acabats * 1.000 / Població total

Numerador: Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
Data de referència: anual.

Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data de referència: 1 de gener.

Intensitat d'urbanització Superfície urbana / (Superfície urbana + Superfície rústica)
Numerador: Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener.

Denominador: Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener.

Fitxes metodològiques
Indicadors
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Percentatge  desocupats 
procedents de la construcció

Nombre de desocupats registrats al sector de la construcció / Nombre total de 
desocupats registrats

Numerador: Font: Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Calunya.
Data referència: 31 de desembre.

Denominador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
Data referència: 31 de desembre.

Antiguitat de les construc-
cions

Nombre de béns immobles existents per dècada de construcció dels béns

Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 31 de desembre de 2013.
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Una visió global
Indicadors

Ciutat Assalariats
Assalariats / 

Actius
Autònoms

Autònoms / 
Assalariats

Empreses
Assalariats / 

Empreses
Tecnològic i 
Coneixement

PIB per 
habitant

IRPF per 
declarant

Barberà del Vallès 14.653 82,9% 2.053 14,0% 1.242 11,8 25,2% 39,2 19.461
Girona 54.059 103,5% 6.503 12,0% 4.344 12,4 51,1% 33,8 23.449
Granollers 20.698 65,4% 3.717 18,0% 2.308 9,0 36,7% 40,6 21.216
Lleida 55.248 73,9% 8.764 15,9% 5.340 10,3 42,2% 27,7 20.272
Manresa 18.645 48,5% 4.466 24,0% 2.405 7,8 42,1% 25,2 20.520
Mataró 28.587 43,6% 7.294 25,5% 3.289 8,7 47,1% 22,1 18.218
Mollet del Vallès 9.140 32,8% 2.496 27,3% 1.085 8,4 48,1% 22,0 19.144
Rubí 16.563 41,3% 4.115 24,8% 1.942 8,5 45,4% 26,5 19.300
Sabadell 45.027 42,2% 12.308 27,3% 5.094 8,8 45,9% 23,0 20.406
Santa Coloma de Gramenet 8.830 14,1% 5.718 64,8% 1.751 5,0 34,5% 13,2 16.415
Terrassa 44.893 39,8% 12.209 27,2% 5.325 8,4 47,4% 22,7 19.779
Vic 15.270 71,2% 4.098 26,8% 1.958 7,8 44,8% 34,9 20.128
Vilafranca del Penedès 9.374 46,1% 2.447 26,1% 1.350 6,9 35,3% 28,0 20.486
Perfil de la Ciutat 340.987 50,8% 76.188 22,3% 37.433 9,1 43,7% 27,6 19.907
Catalunya 2.244.734 56,9% 520.935 23,2% 237.756 9,4 41,3% 27,7 21.398

Desviació respecte la mitjana dels municipis de la xarxa Perfil de la Ciutat

Ciutat Assalariats / Actius Autònoms / 
Assalariats

Assalariats / 
Empreses

Tecnològic i 
Coneixement PIB per habitant IRPF per declarant

Barberà del Vallès pp q pp qqq pp  

Girona ppp qq pp pp p ppp

Granollers  q  q pp p

Lleida p q p    

Manresa   q    

Mataró    p q qq

Mollet del Vallès q   p q  

Rubí q      

Sabadell q   p q  

Santa Coloma de Gramenet qq ppp qq qq qq qqq

Terrassa q   p q  

Vic p  q  p  

Vilafranca del Penedès   q q   

ppp  pp  p: molt, força o significativament per sobre de la mitjana de la xarxa (desviació típica més gran que 2, entre 1 i 2, entre 0,5 i 1, respectivament).
Si no hi ha icona indica al voltant de la mitjana (desviació típica entre -0,5 a 0,5).
qqq  qq  q: molt, força o significativament per sota de la mitjana de la xarxa (desviació típica més petita que -2, entre -1 i -2, entre -0,5 i -1, respectivament).

Anàlisi shift-share

Ciutat Dinàmica general Dinàmica pròpia Estructura productiva Total

Barberà del Vallès -69 302 -197 36
Girona -256 -135 404 13
Granollers -100 -258 -82 -441
Lleida -261 77 231 46
Manresa -88 121 -72 -39
Mataró -129 -301 -107 -538
Mollet del Vallès -44 -111 0 -155
Rubí -80 -179 -72 -331
Sabadell -220 -731 -501 -1.452
Santa Coloma de Gramenet -44 -410 -9 -463
Terrassa -211 666 -206 249
Vic -72 167 -40 55
Vilafranca del Penedès -54 -1.848 -144 -2.046
Perfil de la Ciutat -1.629 -2.640 -797 -5.066
Catalunya -10.676

Les dates dels indicadors i variables corresponen a l’any 2013, a excepció del PIB per habitant que és de l’any 2010, i de l’IRPF per declarant que és del 2011.
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Teranyines indicadors
Desviació respecte la mitjana de la xarxa Perfil de la Ciutat. 2013

Assalariats / Actius Autònoms / Assalariats

Assalariats / Empreses Tecnològic i Coneixement
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El registre de les persones assalariades per cada 
municipi ens mostra com en el darrer any s’han produït 
increments a més municipis que no pas l’any passat, 
amb un augment de persones assalariades en cinc 
dels tretze municipis de la Xarxa Perfil de la Ciutat: 
Barberà del Vallès (+0,25%), Girona (+0,02%), Lleida 
(+0,08%), Terrassa (+0,56%) i Vic (+0,36%). Malgrat 
que aquests increments no són gaire importants —i, 
de fet, en el conjunt de la Xarxa la davallada és de 
l’1,46% respecte de l’any anterior—, suposen un cert 
punt d’inflexió i atenuen els importants descensos que 
veníem registrant en períodes anteriors. Sí que podem, 
però, veure una important baixada en el registre de 
les persones assalariades localitzades en el cas de 
Vilafranca del Penedès. Aquesta davallada tan important 
deduïm que és producte, almenys parcialment, del canvi 
del compte de cotització de les persones treballadores de 
Caixa Penedès— ara en mans del Banc de Sabadell—, 
i que més enllà de l’evolució de les altes o baixes 
de l’antiga caixa, s’ha vist afectat pel traspàs dels 
cotitzants a un altre municipi. En concret, en aquest 
punt tan sols ens estem referint a les persones que estan 
treballant localitzades al municipi i no pas a les que són 
treballadores i hi viuen —que apareixen en el capítol del 
mercat de treball—.

Amb la finalitat d’aprofundir en l’impacte que generen 
aquestes persones que treballen als municipis, creiem 
important creuar el nombre de persones actives amb 
el d‘assalariades. Gràcies a això obtenim que ciutats 
com ara Girona (103,5%), Barberà del Vallès (82,9%), 
Lleida (73,1%) o Vic (71,6%) tenen uns índexs de 
persones assalariades molt elevats. Considerem els 
casos de Girona i Lleida normals en tractar-se de 
capitals de província i, per tant, punt d’ubicació dels 
comptes de cotització de moltes empreses de la zona. 
En els casos de Barberà del Vallès o Vic, en canvi, es 
tracta de municipis amb una forta tradició industrial. 
En el sentit contrari ens trobem amb Santa Coloma de 
Gramenet, que presenta un 14,1% d’assalariats sobre 
el total d’actius.

Quant als resultats relacionats amb les persones 
autònomes, en l’evolució interanual (2012-2013) 
detectem increments en sis dels tretze municipis, essent 
rellevants els casos de Vic (+3,30%), Terrassa (1,75%), 
Girona (+1,50%) i Mataró (+1,35%). No passa el mateix 
si ens remuntem a l’any 2008, ja que els resultats de 
l’evolució ens mostren com a tots els municipis, tret de 

Vic, el nombre de persones autònomes ha disminuït, 
amb davallades relativament notòries als municipis de 
Lleida, Mollet del Vallès i Manresa. 

En una època com l‘actual, en què la via de 
l’autoocupació i l’emprenedoria és una sortida per la 
qual estan apostant fortament les diverses institucions 
del país, ens resulta molt interessant veure la relació 
de les persones autònomes respecte de les persones 
assalariades. Així, tenim que Santa Coloma de Gramenet 
continua sent amb diferència el municipi que presenta 
una ràtio més alta, propera al 65%, fet que suposa 1 
treballador autònom per cada 1,5 assalariats. En el sentit 
oposat, ens trobem amb Barberà del Vallès i Girona, que 
presenten unes ràtios de 7,1 i 8,3 assalariats per cada 
autònom, respectivament.

De la informació que obtenim dels registres de la 
Seguretat Social encara ens queda la part vinculada 
a les empreses o comptes de cotització que estan 
donats d’alta a les diverses ciutats de la Xarxa Perfil de 
la Ciutat. A partir d’aquests registres podem comprovar 
com es trenca la davallada generalitzada del nombre 
d’empreses que es va observar en el darrer informe, amb 
petits increments des del 2012 en alguns dels tretze 
municipis: Mollet del Vallès (1,3%), Vic (1%) i Barberà 
del Vallès (0,2%). A més, en el conjunt de la Xarxa 
passem d’una baixada en el darrer informe de prop del 
4% a una davallada aquest any de poc més de l’1%. Tot 
i la millora de la Xarxa presentada en aquest indicador, 
el comportament respecte de Catalunya encara és pitjor, 
amb una evolució de -0,4%. 

A partir de la informació del nombre d’empreses i 
d‘assalariats del municipi podem establir una ràtio sobre 
la grandària de les seves empreses. Així, veiem que 
Santa Coloma de Gramenet (5) es manté com la ciutat 
amb el nombre més baix de persones treballadores per 
empresa, seguida, després d’una important davallada, 
de Vilafranca del Penedès (6,9). En el sentit contrari hi 
ha Girona (12,8) i Barberà del Vallès (11,8), municipis 
que concentren un nombre de persones treballadores 
per empresa el doble dels anteriors. A més, s’allunyen 
positivament del registre per al conjunt de Catalunya 
(9,4), la qual cosa suposa una mostra més del gran 
volum relatiu de persones assalariades que concentren 
aquests municipis. 

En l’indicador agregat de sectors tecnològics i 

Valoració 
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els sectors de serveis basats en el coneixement, 
comprovem que Girona (51,1%) continua sent el 
municipi que concentra més percentatge, seguit de 
Mollet del Vallès, Terrassa i Mataró, tots tres a prop del 
50%. Aquests municipis se situen molt per sobre del 
registre de Catalunya (41,3%) i encara més del registre 
que concentra la Xarxa en el seu conjunt (43,7%). 

Dels nous indicadors incorporats en aquesta edició, 
podem afirmar que en el del PIB per habitant és on hi 
ha una diferència més important entre el que més i el 
que menys té. Així, a la part alta tenim a Granollers, amb 
uns resultats de 40.600 euros per habitant, mentre que 
Santa Coloma de Gramenet se situa a la part baixa, amb 
una capacitat productiva de 13.200 euros per habitant. 
L’indicador que fa referència a l‘IRPF per declarant 
(base imposable), que ens pot apropar a la capacitat de 
despesa de les persones del territori, situa un altre cop 
Santa Coloma de Gramenet —tot i que amb diferències 
menors— a la part baixa del quadre dels municipis de 
la Xarxa amb unes xifres de 16.415 euros, mentre que 
Girona és el municipi amb valor més alt, de 23.449 euros 
per declarant. 

Pel que fa a l’índex d’especialització, el càlcul l’hem 
fet agregant els valors dels assalariats i les persones 
autònomes de cada codi CCAE a dos dígits abans 
d’obtenir els resultats finals. A partir d’aquests sumatoris 
estem en disposició d’obtenir els diferents resultats 
per als municipis que ens determinaran si un territori 
està especialitzat en un sector determinat respecte de 
Catalunya quan el resultat sigui superior a 1. En l’apartat 
dedicat a cada municipi podrem observar els cinc sectors 
amb un major valor d’especialització; tot seguit, però, 
destriem el sector amb un índex d’especialització més 
elevat per a cada municipi: 

•	 Barberà	del	Vallès:	indústria	del	cuir	i	calçat	(59,60)
•	 Girona:	mediació	 financera,	 excepte	 assegurances	 i	 fons	 de	

pensions (3,22)
•	 Granollers:	recollida	i	tractament	d’aigües	residuals	(4,38)
•	 Lleida:	extracció	d’antracita,	hulla	i	lignit	(3,32)
•	 Manresa:	indústries	tèxtils	(3,63)
•	 Mataró:	confecció	de	peces	de	vestir	(11,61)
•	 Mollet	del	Vallès:	extracció	d’antracita,	hulla	i	lignit	(9,14)
•	 Rubí:	fabricació	de	productes	farmacèutics	(12,81)
•	 Sabadell:	mediació	financera,	excepte	assegurances	i	fons	de	

pensions (6,69)
•	 Santa	 Coloma	 de	 Gramenet:	 confecció	 de	 peces	 de	 vestir	

(4,07)
•	 Terrassa:	 activitats	 relacionades	 amb	 els	 jocs	 d’atzar	 i	 les	

apostes (4,86)

•	 Vic:	extracció	d’antracita,	hulla	i	lignit	(16,48)
•	 Vilafranca	del	Penedès:	fabricació	de	begudes	(23,21)

Pel que fa al pes dels sectors a cada municipi, podem 
veure	com	el	sector	de	comerç	al	detall	apareix	entre	les	
dues primeres posicions a tots els municipis, tret de Rubí, 
on se situa com el tercer sector més representatiu. En 
alguns casos, com ara el de Santa Coloma de Gramenet, 
arriba al 21% de pes total, xifra que ens dóna una idea 
prou clara de la tipologia de l’activitat econòmica existent 
al territori. Entre altres sectors amb gran representativitat 
hi	 tenim:	 l’Administració	 pública	 (majoritari	 a	 Lleida	 i	
Girona), les activitats sanitàries (Mataró i Terrassa), 
la fabricació de productes farmacèutics (Rubí) i les 
indústries	de	productes	alimentaris	(Vic).	

En darrer terme, a través de l’anàlisi shift-share es 
descompon l’evolució de les persones assalariades 
durant l’any 2013 de cadascun dels tretze municipis que 
configuren la Xarxa en tres factors: la dinàmica general, 
la dinàmica pròpia i l’estructura productiva.

El component de la dinàmica general mostra una evolució 
agregada que, tot i no ser positiva, registra una certa 
millora respecte del que veníem observant en exercicis i 
informes anteriors. Així, en els resultats agregats de la 
Xarxa obtenim un valor de -1.629, xifra que representa 
una clara millora del valor de més de -15.000 de l’any 
anterior. El mateix succeeix amb els valors de Catalunya, 
ja que passa d’una pèrdua de prop de 100.000 a una 
de gairebé 11.000. Tot i que la tendència negativa es 
manté, observem que les pèrdues d’assalariats en la 
dinàmica general han disminuït clarament durant aquest 
darrer any. De manera desagregada, els municipis que 
concentren la major davallada del nombre de persones 
assalariades són Girona, Lleida, Sabadell i Terrassa, 
representant prop del 60% de la baixada dels 1.600.

En segon terme, respecte del creixement atribuïble a la 
dinàmica pròpia del municipi, tenim cinc municipis amb 
resultats positius: Barberà del Vallès, Lleida, Manresa, 
Terrassa i Vic; mentre que negativament destaca 
Vilafranca del Penedès, amb una forta disminució del 
component de dinàmica pròpia.

Per	últim,	quant	a	l’estructura	productiva,	destaquem	
els resultats obtinguts a Girona (404) i a Lleida (231), 
ambdós municipis amb valors positius en aquest 
component. Sabadell, en canvi, amb un valor de -501, 
és el territori que registra un pitjor comportament en el 
component d’estructura productiva.
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Sectors amb més pes en el municipi

Assalariats

Shift Share
Assalariats / Actius

Autònoms /
Assalariats
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Empreses

Tecnològic i
Coneixement

PIB per Habitant

IRPF per declarant
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5,2%

5,6%

5,8%

10,9%

13,8%
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Comerç a l'engròs i intermediaris del
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Evolució indicadors

Indicadors 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Assalariats 24.108 21.803 21.604 19.702 18.684 18.645

Assalariats / Actius 62,0% 55,5% 55,3% 49,8% 48,1% 48,5%

Autònoms 5.203 4.870 4.744 4.628 4.488 4.466

Autònoms / Assalariats 21,6% 22,3% 22,0% 23,5% 24,0% 24,0%

Empreses 2.793 2.621 2.570 2.516 2.443 2.405

Assalariats / Empreses 8,6 8,3 8,4 7,8 7,6 7,8

Tecnològics i Coneixement 36,9% 39,5% 40,4% 39,9% 41,7% 42,1%

PIB per habitant (milers d'euros) 26,6 25,1 25,2

IRPF per declarant (base imposable, en euros) 20.985 20.766 20.670 20.520

Índex d’especialització - 5 sector principals

Indústries	tèxtils 3,63

Captació, potabilització i distribució d'aigua 2,77

Fabricació de maquinària i equips ncaa 2,46

Metal·lúrgia;	fabricació	de	productes	bàsics	de	ferro,	acer	i	ferroaliatges 2,19

Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 2,18

Desviació dels indicadors respecte la mitjana 
de la xarxa Perfil de la Ciutat. 2013 
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Assalariats Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim General de la Seguretat Social en el 
municipi       
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Assalariades / Actius Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim General de la Seguretat Social en el 
municipi / Població activa estimada (estimació XODEL de Diputació Barcelona) 
      

Numerador:

Denominador:

Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Font: Diputació de Barcelona. Data referència: 1 de gener.

Autònoms Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim Especial de Treballadors Autònoms de 
la Seguretat Social en el municipi      
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Autònoms / Assalariats Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim Especial de Treballadors Autònoms de 
la Seguretat Social en el municipi  / Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim 
General de la Seguretat Social en el municipi  

Numerador:

Denominador:

Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Empreses Nombre de centre de cotització al Règim General de la Seguretat Social en el 
municipi     
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Empreses / Assalariats Nombre de centre de cotització al Règim General de la Seguretat Social en el 
municipi / Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim General de la Seguretat 
Social en el municipi      

Numerador:

Denominador:

Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Tecnològics i coneixement Nombre d’assalariats en els sectors tecnològics i en els sectors de serveis basats en 
coneixement en el municipi / Nombre total d’assalariats en el municipi 

Numerador:

Denominador:

Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data 
referència: 31 de desembre.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data 
referència: 31 de desembre.

PIB per habitant El producte interior brut a preus de mercat per habitant (PIB pm), base 2008 
Font: Institut d’Estadistica de Catalunya. Data de referència: anual.

Fitxes metodològiques
Indicadors
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IRPF per declarant Base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per decla-
rant      
Font: Institut d’Estadistica de Catalunya. Data de referència: anual.

Shift Share Desglossament	de	la	variació	del	nombre	d’assalariats	al	llarg	de	l’últim	any	
(31 de desembre de 2012 a 31 de desembre de 2013), atribuït a tres conceptes 
teòrics: 
Dinàmica General
Dinàmica pròpia
Estructura productiva
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Índex d’especialització (Sumatori dels assalariats i autònoms del municipi per a cada CCAE a dos dígits / 
Sumatori del total d’assalariats i autònoms) / (Sumatori dels assalariats i autònoms 
de Catalunya per a cada CCAE a dos dígits / Sumatori del total d’assalariats i 
autònoms de Catalunya)

Numerador:

Denominador:

Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Principals sectors 
econòmics del municipi

Suma dels assalariats i autònoms, en base a CCAE 2 dígits, del municipi / Total 
d’assalariats i autònoms del municipi

Numerador:

Denominador:

Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.



Perfil de la Ciutat. Edició 2014

145

5. Teixit 
empresarial



Perfil de la Ciutat. Edició 2014

146

5.Teixit empresarial 

Una visió global
Dades generals

Ciutat Facturació
(milers €) Empleats Empreses S.A. Empreses 

grans
Empreses 

històriques
Empreses 

noves
Barberà del Vallès 2.574.949 11.804 819 154 53 7 148
Girona 2.665.437 18.177 2.624 285 39 8 495
Granollers 3.755.660 15.732 1.587 213 60 13 293
Lleida 4.172.556 22.856 3.248 264 61 19 722
Manresa 1.510.942 11.149 1.547 190 22 12 272
Mataró 2.041.883 14.422 2.062 182 31 11 465
Mollet del Vallès 835.782 4.713 546 70 15 4 94
Rubí 3.690.125 15.274 1.337 200 59 20 240
Sabadell 3.430.490 25.271 3.525 376 61 19 704
Santa Coloma de Gramenet 263.540 3.206 586 39 1 0 121
Terrassa 4.708.749 29.603 3.611 455 89 27 749
Vic 2.223.331 10.327 1.227 155 31 7 205
Vilafranca del Penedès 1.333.972 5.326 782 95 13 2 135
Perfil de la Ciutat 33.207.416 187.860 23.501 2.678 535 149 4.643

Indicadors

Ciutat Facturació
per càpita

Productivitat
per empleat Ocupabilitat Presència

empresarial
Concentració
econòmica

Presència 
S.A.

Ocupació
empr. grans

Empr. grans:
ocup. vs fció

Pes empr.
històriques

Ocupació
noves

Barberà del Vallès 79.035 218.142 362 1,3 55,4% 62,0% 49,3% 0,7 2,8% 6,5%
Girona 27.396 146.638 187 2,0 62,0% 41,6% 23,7% 0,5 10,5% 12,8%
Granollers 62.853 238.727 263 2,3 55,4% 54,4% 43,7% 0,6 11,9% 6,6%
Lleida 29.845 182.558 163 2,1 56,0% 33,0% 28,3% 0,5 3,5% 10,3%
Manresa 19.836 135.523 146 2,1 42,7% 42,9% 24,1% 0,6 2,3% 9,5%
Mataró 16.454 141.581 116 2,6 60,5% 28,4% 26,3% 0,6 3,6% 15,5%
Mollet del Vallès 16.087 177.335 91 1,0 64,4% 32,7% 20,1% 0,3 12,8% 6,6%
Rubí 49.553 241.595 205 1,7 61,1% 62,7% 46,8% 0,7 12,1% 8,2%
Sabadell 16.521 135.748 122 2,0 50,0% 45,8% 29,2% 0,7 2,6% 14,0%
Santa Coloma de Gramenet 2.196 82.202 27 1,4 59,8% 23,9% 1,6% 0,4 0,0% 12,3%
Terrassa 21.896 159.063 138 1,6 47,1% 48,3% 33,2% 0,6 3,7% 9,4%
Vic 53.385 215.293 248 1,5 66,6% 45,4% 34,6% 0,6 1,1% 8,0%
Vilafranca del Penedès 34.267 250.464 137 1,8 69,3% 62,9% 26,3% 0,4 0,7% 9,6%
Perfil de la Ciutat 25.955 176.767 147 1,8 46,0% 47,2% 32,1% 0,6 5,7% 10,3%

Desviació respecte la mitjana dels municipis de la xarxa Perfil de la Ciutat

Ciutat Facturació
per càpita

Productivitat
per empleat Ocupabilitat Presència

empresarial
Concentració
econòmica

Presència 
S.A.

Ocupació
empr. grans

Empr. grans:
ocup. vs fció

Pes empr.
històriques

Ocupació
noves

Barberà del Vallès ppp p ppp qq  pp pp pp q qq

Girona  q   p   q pp p

Granollers pp pp pp pp  p pp p pp qq

Lleida    p  q     

Manresa q q  p qq    q  

Mataró q q q pp  qq    pp

Mollet del Vallès q  q qq p q q qq pp qq

Rubí p pp    pp pp p pp q

Sabadell q q q  qq   p q pp

Santa Coloma de Gramenet qq qq qq q  qq qqq qq qq p

Terrassa q    qq   p   

Vic p p p q pp    q q

Vilafranca del Penedès  pp   pp pp  q q  

ppp  pp  p: molt, força o significativament per sobre de la mitjana de la xarxa (desviació típica més gran que 2, entre 1 i 2, entre 0,5 i 1, respectivament).
Si no hi ha icona indica al voltant de la mitjana (desviació típica entre -0,5 a 0,5).
qqq  qq  q: molt, força o significativament per sota de la mitjana de la xarxa (desviació típica més petita que -2, entre -1 i -2, entre -0,5 i -1, respectivament).
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Valoració

Gràcies al fet que les societats mercantils estan obligades 
a presentar els comptes anuals davant del Registre 
Mercantil, aquesta institució disposa d’una exhaustiva 
base de dades que permet elaborar una anàlisi del teixit 
empresarial en l’àmbit municipal. A partir de paràmetres 
tan elementals com ara l’adreça, la forma jurídica de 
l’empresa, les vendes, el nombre de treballadors, la data 
de fundació o l’activitat econòmica principal del negoci 
es pot fer una anàlisi dins de l’àmbit municipal —si 
es vol, superficial— del teixit empresarial dels tretze 
municipis que formen part de la Xarxa Perfil de la Ciutat.

Al llarg de l’exercici econòmic 2012, entre les 23.501 
empreses dels municipis del Perfil de la Ciutat han 
generat un volum de negocis de 33.207 milions d’euros i 
han ocupat un total de 187.860 treballadors. Coincideix 
que el municipi de la xarxa que té més població és el 
que té un major teixit empresarial, tant en termes de 
volum de negocis generat com de nombre d’empreses 
o d’ocupació. En aquest sentit, les 3.611 empreses de 
Terrassa han generat un volum de negocis acumulat de 
4.709 milions d’euros, amb un total 29.603 treballadors 
ocupats.

Si bé resulta que el municipi que té més població és el que 
té un major teixit empresarial, ni de bon tros existeix una 
relació directa entre presència empresarial i població. 
Aquesta relació sí que es dóna, però, entre la superfície 
dels polígons d’activitat econòmica i la presència 
empresarial. D’aquesta manera, els municipis amb 
importants polígons d’activitat econòmica són els que 
disposen d’un major teixit empresarial en relació amb 
el nombre d’habitants. És el cas de Barberà del Vallès, on 
el teixit empresarial genera unes vendes de 79.035 euros 
per cada habitant de la ciutat, Granollers (62.853 €/h.) 
i Vic (53.385 €/h.). En sentit contrari, els municipis que 
disposen de polígons d’activitats econòmiques menors, 
com ara Santa Coloma de Gramenet (2.196 €/h.), tenen 
menys presència empresarial.

El 10% de les empreses del Perfil de la Ciutat que més 
facturen concentren el 80% del volum de negocis. Així, 
doncs, és evident que el pes econòmic de les empreses 
grans és notori. Hi ha un parell d’indicadors que són útils 
a l’hora de valorar la presència de les grans empreses 
en un municipi. Un primer indicador aprofita la relació 
directa que es registra entre la forma jurídica de les 
empreses i la seva grandària. Bona part de les empreses 

grans són societats anònimes. L’indicador posa en 
relació la facturació de les societats anònimes i la 
facturació generada pel total del teixit empresarial 
del municipi. En aquest sentit, les ciutats amb una 
major presència de societats anònimes són Vilafranca 
del Penedès, on el 62,9% de la facturació de les 782 
empreses d’aquest municipi procedeix de societats 
anònimes, Rubí (62,7%) i Barberà del Vallès (62,0%). Per 
contra, els municipis que registren una menor presència 
de societats anònimes dins del seu teixit empresarial són 
Santa Coloma de Gramenet (23,9%) i Mataró (28,4%).

Un segon indicador per mesurar la presència d’empreses 
grans en un territori és el que posa en relació l’ocupació 
de les empreses que facturen més de deu milions 
d’euros amb el nombre total d’ocupats. D’acord amb 
aquest indicador, la major presència d’empreses grans 
es registra a Barberà del Vallès, on les empreses que 
facturen més de deu milions d’euros ocupen el 49,3% 
dels empleats del teixit empresarial del municipi, mentre 
que la segona ciutat és Rubí (46,8%). Val a dir que la 
importància de les empreses grans és major en termes 
econòmics que no pas en termes d’ocupació. Mentre que 
les empreses grans generen el 57,4% del volum de 
negocis de l’economia del conjunt dels tretze municipis 
de la xarxa, només ocupen el 32,1% dels empleats. 
Posant en relació una xifra i l’altra, el resultat és una 
ràtio de 0,6 (32,1% / 57,4%). Enlloc aquesta relació 
registra un valor superior a u. De fet, es tracta d’una 
relació amb una variabilitat reduïda que oscil·la entre el 
0,3 i el 0,7. En el punt intermedi d’aquest interval hi ha 
la ciutat de Lleida: alhora que les empreses grans de la 
capital del Segrià ocupen el 28,3% de la força de treball 
del teixit empresarial del municipi, acumulen el 58,2% 
dels 4.173 milions d’euros de volum de negocis que han 
generat les 3.248 empreses lleidatanes.

A partir de la data de fundació de les empreses es pot 
obtenir informació interessant sobre la presència de 
societats històriques i sobre societats de creació recent. 
Llevat del cas de Girona, on es registra una presència 
destacada d’empreses històriques alhora que hi ha una 
presència notòria d’empreses de creació recent, existeix 
una relació inversament proporcional entre el pes de 
les empreses històriques i la presència d’empreses 
de creació recent. Com més empreses històriques hi 
ha en un municipi, menys empreses joves existeixen. I 
viceversa. Una característica important de les empreses 
joves és que la seva presència és més gran en termes 
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ocupacionals que no pas econòmics. Així, doncs, les 4.643 
empreses dels municipis del Perfil de la Ciutat fundades 
a partir de l’any 2007 generen el 7,7% del volum de 
negocis de les 23.501 empreses de la xarxa, mentre que 
arriben a concentrar fins al 10,3% de l’ocupació.

Les empreses històriques —definides com aquelles que 
van ser creades abans de l’any 1961— han concentrat 
més del 10% del volum de negocis generat en quatre 
municipis de la xarxa. Es tracta de Mollet del Vallès, 
on el 12,8% de la facturació de les 546 empreses 
d’aquest municipi procedeix d’empreses fundades 
abans del 1961, Rubí (12,1%), Granollers (11,9%) i 
Girona (10,5%). Pel que fa referència a les empreses de 
creació recent, els municipis que concentren una major 
presència d’empreses joves són Mataró, on el 15,5% 
de l’ocupació del teixit empresarial de la capital del 
Maresme procedeix d’empreses fundades a partir del 
2007, i Sabadell (14,0%).

De l’anàlisi de l’activitat econòmica principal de 
les empreses s’obté un indicador que mesura la 
concentració econòmica del teixit empresarial d’un 

àmbit territorial. En aquest sentit, es fa ús de l’indicador 
que considera el pes del conjunt de les cinc activitats 
econòmiques principals dins l’economia del municipi. 
Així, doncs, resulta que el 69,3% del volum de negocis 
generat pel teixit empresarial de Vilafranca del Penedès 
procedeix d’alguna de les cinc activitats principals 
del municipi, d’entre les quals sobresurt la del sector 
de productes alimentaris i begudes, ja que concentra 
el 45,7% del volum de negocis generats per les 782 
empreses del municipi. Aquesta activitat econòmica 
—productes alimentaris i begudes— també té una 
presència important a Vic, que és la segona ciutat de la 
xarxa en termes de concentració econòmica. El 66,6% de 
la facturació del teixit empresarial de la capital d’Osona 
procedeix d’alguna de les cinc activitats econòmiques 
principals del municipi. En sentit invers, Manresa pot 
ser considerada la ciutat de la xarxa que té el teixit 
empresarial més diversificat atès que és el municipi que 
registra un menor valor en l’indicador de concentració 
econòmica. Les cinc activitats principals de la capital del 
Bages només concentren el 42,7% del volum de negocis 
que han generat les 1.547 empreses del municipi al llarg 
de l’últim any.
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Dades generals                
Facturació Milers d'euros
Empleats Treballadors
Empreses Empreses
Societats anònimes Empreses
Empreses grans Empreses
Empreses històriques Empreses
Empreses noves Empreses

Indicadors
Facturació per càpita
Productivitat per empleat
Ocupabilitat
Presència empresarial
Concentració econòmica
Presència societats anònimes
Ocupació empreses grans
Empreses grans: ocupació versus facturació
Pes empreses històriques
Ocupació noves

Activitats principals Facturació (en milers d’euros) Pes
Productes de consum (472, 475 i 477)
Metal·lúrgia i altres productes metàl·lics (24 i 25)
Maquinària i equips (28)
Altres serveis (J), (N) - (U)
Productes de consum (462 - 464)
Total

Manresa

1.510.942
11.149
1.547

190
22
12

272

19.836
135.523

146
2,1

42,7%
42,9%
24,1%

0,6
2,3%
9,5%

250.231 16,6%
107.954 7,1%
107.953 7,1%
91.097 6,0%
88.379 5,8%

645.613 42,7%

8.565;
1%

148.365;
10%

908.416;
60%

445.596;
29%

Desviació dels indicadors respecte la mitjana de la 
xarxa Perfil de la Ciutat. 2012

Distribució economia
(en milers d’euros)

Facturació

Productivitat

Ocupabilitat

Presència

ConcentracióOcupació

Empreses grans

Històriques

Noves

S.A.

 Primari  Secundari  Construcció  Serveis

2

1

0

-1

-2
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Dades generals
Facturació
Empleats
Empreses
Societats anònimes
Empreses grans
Empreses històriques
Empreses noves

Facturació agregada de les empreses del municipi     
Nombre d’empleats       
Nombre d’empreses       
Nombre d’empreses constituïdes com a societats anònimes    
Nombre d’empreses amb un volum de vendes anual superior als deu milions d’euros 
Nombre d’empreses constituïdes abans l’any 1961     
Nombre d’empreses constituïdes a partir de l’any 2007   
Font: Registre Mercantil.

Per les empreses que han presentat els comptes anuals de l’any 2012, les 
dades corresponen a l’exercici 2011. 
Per les altres, les dades corresponen a l’any 2010.

Indicadors
Facturació per càpita Facturació total / Població 

Numerador: Font: Registre Mercantil. 
Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data de referència: 1 de gener de 2013.

Productivitat per empleat Facturació total / Nombre d’empleats
Numerador: Font: Registre Mercantil. 

Denominador: Font: Registre Mercantil.

Ocupabilitat Nombre d’empleats per cada 1.000 habitants: Empleats / (Població / 1.000)
Numerador: Font: Registre Mercantil.

Denominador: Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Data de referència: 1 de gener de 2013

Presència empresarial Nombre d’empreses per hectàrea de sòl urbà: Empreses / Hectàrees de sòl urbà
Numerador: Font: Registre Mercantil.

Denominador: Font: Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Concentració econòmica Pes de les cinc activitats principals respecte el total de l’economia:
Facturació cinc activitats principals /  Facturació total 

L’economia s’ha dividit en trenta activitats econòmiques i aquestes són les que 
figuren a la dreta de la fitxa del quadre sinòptic de cada municipi.

Numerador: Font: Registre Mercantil.
Denominador: Font: Registre Mercantil.

Presència societats 
anònimes

Pes de la facturació de les societats anònimes respecte el total de l’economia:
Facturació de les societats anònimes / Facturació total 

Atès que es dóna una correlació directa entre societats anònimes i empreses grans, 
aquest indicador dóna una idea de la presència d’empreses grans.

Numerador: Font: Registre Mercantil.
Denominador: Font: Registre Mercantil.

Fitxes metodològiques
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Ocupació empreses grans Ocupació de les empreses grans respecte el total del teixit empresarial:
Empleats empreses grans / Total d’empleats

Aquest indicador mostra l’ocupació que ofereixen les empreses grans.
Numerador: Font: Registre Mercantil.

Denominador: Font: Registre Mercantil.

Empreses grans: 
Ocupació versus facturació

Rati entre el pes de l’ocupació de les empreses grans respecte el pes de la facturació 
de les empreses grans:

(Empleats empreses grans / Total d’empleats del municipi) 
(Facturació empreses grans / Facturació total de les empreses del municipi)

Aquest indicador mostra el pes de l’ocupació de les empreses grans respecte el pes de 
la facturació de les empreses grans. En el cas que l’indicador sigui superior a 1, les 
empreses grans tenen una major presència en el municipi en termes d’ocupació que 
no pas en termes econòmics. En el cas que l’indicador sigui menor a 1, les empreses 
grans tenen un pes major en el municipi en termes de volum de negocis que no pas en 
termes d’ocupació.

Numerador: Font: Registre Mercantil.
Denominador: Font: Registre Mercantil. 

Pes de les empreses 
històriques

Facturació de les empreses històriques respecte el total d’empreses:
Facturació de les empreses històriques / Facturació total 

Aquest indicador mostra el pes en el teixit empresarial de les empreses històriques.
Numerador: Font: Registre Mercantil.

Denominador: Font: Registre Mercantil.

Ocupació empreses noves Ocupació de les empreses noves respecte el total d’empreses:    
Empleats empreses noves / Total d’empleats

Aquest indicador mostra la capacitat de generar ocupació de les empreses que s’han 
constituït recentment.

Numerador: Font: Registre Mercantil.
Denominador: Font: Registre Mercantil.
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Una visió global
Indicadors

Ciutat Índex de places en 
centres de dia

Índex escolarització 
infantil

Taxa de no graduats 
en alumnes de 4t 

d’ESO

% d’atur de llarga 
durada

Persones usuàries de 
l’SBAS per cada 1.000 

habitants
Barberà del Vallès 15,6% 57,5% 16,3% 46,4% 130
Girona 6,5% 74,7% 16,7% 40,0% 113
Granollers 7,2% 69,5% 8,4% 46,1% 155
Lleida 8,6% 68,6% 13,8% 38,0% 221
Manresa 5,8% 61,3% 16,3% 51,2% 181
Mataró 15,0% 63,6% 17,4% 49,5% 144
Mollet del Vallès 11,1% 63,8% 20,1% 46,1% 155
Rubí 12,4% 56,1% 13,5% 49,8% 206
Sabadell 10,6% 68,8% 14,8% 50,3% 75
Santa Coloma de Gramenet 7,0% 53,6% 26,1% 42,5% 147
Terrassa 8,3% 60,3% 17,2% 48,5% 138
Vic 11,4% 61,6% 13,4% 45,1% 209
Vilafranca del Penedès 7,5% 63,9% 14,6% 39,9% 85
Perfil de la Ciutat 9,4% 63,7% 16,2% 46,4% 151
Catalunya 8,9% 66,2% 15,1% 43,5%

Ciutat
Beneficiaris del 

RMI per cada 1.000 
habitants

Persones usuàries amb 
PIA aprovat per cada 

1.000 habitants

Renda Familiar Dis-
ponible Bruta (milers 
d’euros per habitant)

Execucions hipote-
càries ingressades per 
cada 1.000 habitants

Delictes ingressats 
per violència de 

gènere per cada 1.000 
habitants

Barberà del Vallès 4,2 22,8 15,3 2,19 1,94
Girona 18,8 17,7 19,2 3,14 2,42
Granollers 30,0 29,7 15,7 2,76 1,31
Lleida 14,4 15,3 16,9 3,18 3,10
Manresa 39,5 15,5 16,5 2,75 2,89
Mataró 15,9 12,9 15,6 2,02 1,97
Mollet del Vallès 25,3 18,2 14,4 2,83 2,15
Rubí 8,8 22,0 14,9 2,24 1,96
Sabadell 10,0 22,1 16,4 2,38 2,00
Santa Coloma de Gramenet 11,7 17,3 12,7 3,42 2,69
Terrassa 15,8 23,8 15,9 3,24 2,01
Vic 20,6 17,6 15,9 2,44 1,73
Vilafranca del Penedès 9,7 12,2 17,0 2,58 2,42
Perfil de la Ciutat 17,3 19,0 15,9 2,68 2,15
Catalunya 16,7 2,43 2,76

Desviació respecte la mitjana dels municipis de la xarxa Perfil de la Ciutat

Ciutat
Índex de 
places en 

centres de dia

Índex 
escolarització 

infantil

Taxa de no 
graduats en 

alumnes de 4t 
d’ESO

% d’atur de 
llarga durada

Persones 
usuàries de 
l’SBAS per 
cada 1.000 
habitants

Beneficiaris del 
RMI per cada 

1.000 habitants

Persones 
usuàries amb 
PIA aprovat 

per cada 1.000 
habitants

Renda Familiar 
Disponible 

Bruta

Execucions 
hipotecàries 
ingressades 

per cada 1.000 
habitants

Delictes 
ingressats per 
violència de 
gènere per 
cada 1.000 
habitants

Barberà del Vallès pp q    qq p  qq q

Girona qq pp  qq q   ppp p  

Granollers q pp qq   pp ppp   qq

Lleida  p q qq pp  q p pp pp

Manresa qq   pp p ppp q   pp

Mataró pp   p   qq  qq  

Mollet del Vallès   p   p  qq   

Rubí p qq q p pp q p q qq  

Sabadell  p  pp qq q p  q  

Santa Coloma de Gramenet q qq ppp q  q  qqq pp pp

Terrassa  q  p   p  pp  

Vic   q  pp    q q

Vilafranca del Penedès q   qq qq q qq p   

ppp  pp  ▲: molt, força o significativament per sobre de la mitjana de la xarxa (desviació típica més gran que 2, entre 1 i 2, entre 0,5 i 1, respectivament).
Si no hi ha icona indica al voltant de la mitjana (desviació típica entre -0,5 a 0,5).
qqq  qq  ▼: molt, força o significativament per sota de la mitjana de la xarxa (desviació típica més petita que -2, entre -1 i -2, entre -0,5 i -1, respectivament).
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Places centres de dia Escolarització infantil
Taxa de no graduats 4t ESO

% atur llarga durada

Persones usuàries PIA Renda Familiar Disponible Bruta per habitant Execucions hipotecàries

Persones usuàries SBAS Bene�ciaris PIRMI 

Delictes violència gènere 

Barberà del Vallès

Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí

Sabadell

Santa Coloma  
 de Gramenet

Terrassa

Vic

Vilafranca
del Penedès  

Barberà del Vallès

Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí

Sabadell

Santa Coloma  
 de Gramenet

Terrassa

Vic

Vilafranca
del Penedès  

Barberà del Vallès

Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí

Sabadell

Santa Coloma  
 de Gramenet

Terrassa

Vic

Vilafranca
del Penedès  

Barberà del Vallès

Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí

Sabadell

Santa Coloma  
 de Gramenet

Terrassa

Vic

Vilafranca
del Penedès  

Barberà del Vallès

Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí

Sabadell

Santa Coloma  
 de Gramenet

Terrassa

Vic

Vilafranca
del Penedès  

Barberà del Vallès

Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí

Sabadell

Santa Coloma  
 de Gramenet

Terrassa

Vic

Vilafranca
del Penedès  

Barberà del Vallès

Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí

Sabadell

Santa Coloma  
 de Gramenet

Terrassa

Vic

Vilafranca
del Penedès  

Barberà del Vallès

Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí

Sabadell

Santa Coloma  
 de Gramenet

Terrassa

Vic

Vilafranca
del Penedès  

Barberà del Vallès

Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí

Sabadell

Santa Coloma  
 de Gramenet

Terrassa

Vic

Vilafranca
del Penedès  

Barberà del Vallès

Girona

Granollers

Lleida

Manresa

Mataró

Mollet del VallèsRubí

Sabadell

Santa Coloma  
 de Gramenet

Terrassa

Vic

Vilafranca
del Penedès  

Teranyines indicadors
Desviació respecte la mitjana de la xarxa Perfil de la Ciutat. 2013
(Els indicadors de places en centres de dia, escolarització infantil, taxa de no graduats de 4t d’ESO, persones usuàries SBAS, beneficiaris 
PIRMI i persones usuàries PIA són del 2012, i la Renda Familiar Disponible Bruta que és del 2010)
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Valoració

En el capítol sobre demografia vèiem com evoluciona un 
col·lectiu destacat quan parlem de cohesió social: el de 
la gent gran, concretament de 85 anys i més. El pes de 
la població d’aquesta edat ha augmentat respecte del 
total, tant a Catalunya com en el conjunt de municipis de 
la Xarxa, al llarg del període analitzat i també del darrer 
any. Paral·lelament, per al conjunt de municipis de la 
Xarxa, l’indicador referit al nombre de places en centres 
de dia en relació amb les persones de 85 anys i més 
ha disminuït l’any 2012 en 0,64 p.p. (punts percentuals) 
respecte de l’any anterior i també dels darrers cinc anys. 
El grau de cobertura de l’any 2012 (9,4%) se situa per sota 
del de l’any 2007 (9,7%). 

Barberà del Vallès, Mataró, Rubí i Vic, en ordre descendent, 
són els que tenen les taxes més elevades de places de 
centre de dia al 2012 (de 15,6% a 11,4%), mentre que 
a l’extrem oposat trobem els municipis de Manresa, 
Girona, Santa Coloma de Gramenet i Granollers, en ordre 
ascendent, amb les taxes més baixes (de 5,8% a 7,2%). El 
darrer any, la taxa només ha crescut a Granollers, mentre 
que si ens centrem en el període 2007-2012 tan sols ho 
ha fet a Mataró, Girona i Terrassa. En sentit contrari, hi 
destaca el municipi de Rubí amb una disminució de més 
d’11 p.p. en cinc anys, xifra que se situa molt per sobre 
dels -2,8 p.p. de Sabadell, el municipi que el segueix.

Del col·lectiu infantil i jove, n’analitzem l’escolarització 
no obligatòria (fins als cinc anys) i la taxa de no graduats 
del cicle d’educació secundària obligatòria (4t d’ESO).

Al 2012 són sis els municipis que se situen per sobre 
de la mitjana de Catalunya en índex d’escolarització 
no obligatòria, essent els tres primers Girona (75%), 
Granollers (70%) i Sabadell (69%), mentre que a l’altre 
extrem trobem Santa Coloma de Gramenet (54%), Rubí 
(56%) i Barberà del Vallès (57%). La dinàmica és molt 
semblant a la de l’edició del 2013; és a dir, l’índex de 
la Xarxa és inferior al de Catalunya en 2,5 p.p., amb la 
diferència que mentre per al conjunt de municipis de la 
Xarxa hi ha un lleu increment respecte de l’any anterior, 
a Catalunya s’ha produït una disminució de 0,5 p.p.. 
En l’edició del 2013 dèiem que només tres municipis 
presentaven un descens de l’índex; amb les darreres 
dades, en canvi, en són vuit. Des del 2007 tan sols cinc 
municipis han augmentat l’índex d’escolarització, entre 
els quals destaca Barberà del Vallès (5,9 p.p.), seguit de 
Rubí i de Santa Coloma de Gramenet. Manresa, en canvi, 
ha perdut gairebé 6 p.p. durant el mateix període de temps.

La taxa de no graduats de 4t d’ESO per al conjunt de 

municipis de la Xarxa Perfil de la Ciutat del curs 2011-
2012 se situa en el 16,2%, per sobre de la taxa catalana. 
Aquest darrer curs, la tendència de reducció interanual 
segueix i hi destaca el descens de Sabadell (-8,1%), seguit 
de Santa Coloma de Gramenet, Granollers i Manresa, amb 
disminucions més moderades però superiors al 4%. També 
és positiva l’evolució descendent dels darrers cinc cursos 
escolars (-5,4%) de la Xarxa. De fet, només al municipi de 
Mollet del Vallès es produeix un lleuger augment de l’índex 
al llarg del període (1,8%).

Vinculat estretament amb el benestar i la cohesió social 
tenim l’atur de més de dotze mesos d’antiguitat. El col·lectiu 
d’aturats de llarga durada en relació amb el nombre total 
d’aturats és del 46,4% per al grup de la Xarxa, gairebé 3 
p.p. més elevat que el de Catalunya. Manresa, Sabadell i 
Rubí i Mataró se situen al voltant del 50%, mentre que els 
municipis que presenten els percentatges més baixos hi 
ha Lleida (38%) i Vilafranca del Penedès i Girona (40%). 

En l’edició anterior comentàvem que només tres poblacions 
no arribaven a superar el 35% d’aturats de llarga durada. 
Un any després, tan sols un municipi no supera el 38%. 
Tots els municipis han incrementat el percentatge respecte 
de l’any anterior, amb una pujada mitjana de 4,8 p.p. i 
de 15,7 p.p. des del 2007. Així, d’una banda, tenim que 
els augments més importants s’han produït  a Girona (20 
p.p.), Vilafranca del Penedès (19,2 p.p.) i Vic (18,6 p.p.), 
mentre que els més baixos des de l’inici de la crisi al 2007 
corresponen a Santa Coloma de Gramenet, Barberà del 
Vallès i Mataró, tots ells al voltant dels 13 p.p.

El nombre de persones usuàries dels serveis bàsics 
d’atenció social (SBAS) per cada 1.000 habitants és un 
dels indicadors de cobertura de la demanda de serveis 
socials bàsics, que són l’accés immediat al primer nivell 
del sistema català de serveis socials. 

L’any 2012, el valor mitjà de l’indicador per al conjunt dels 
municipis del Perfil de la Ciutat va ser de 151 per cada 
mil habitants. Entre els municipis de la Xarxa, Lleida ha 
arribat als 221 usuaris, seguit de Vic i Rubí, amb més de 
200 usuaris per cada mil habitants.

Malgrat que per al conjunt de la Xarxa en el 2012 s’ha 
registrat un descens molt lleu del nombre de persones 
ateses per cada 1.000 habitants, el creixement del darrer 
any ha estat comú a tots els municipis de la Xarxa Perfil 
de la Ciutat —llevat Girona i Sabadell— i també comú 
des del 2009 —tret de Sabadell i Vilafranca del Penedès, 
que disminueixen—. El creixement més alt del període 
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entre els municipis de la Xarxa dels quals disposem 
d’informació completa correspon a Girona (+80), Lleida 
(+78) i Manresa (+48).

Conèixer el nombre de beneficiaris de les rendes mínimes 
d’inserció (RMI) ens apropa al grau de necessitat 
econòmica de la població. L’evolució en el darrer any està 
disponible en onze dels tretze municipis, i en sis d’aquests 
l’indicador ha augmentat, amb valors elevats com ara 
el de Granollers (+11 beneficiaris/1.000 hab.) o el de 
Manresa (+3,6). En canvi, el descens més important s’ha 
registrat a Santa Coloma de Gramenet (-6,3). I tot això en 
un context de canvis en la reglamentació de la presentació 
que ha afectat el conjunt de municipis integrants per 
l’enduriment dels requisits d’accés, fet que ha provocat 
un decreixement continuat des del 2010.

El nombre de persones usuàries amb un pla individual 
d’atenció (PIA) vigent —del seguiment del qual és 
responsable l‘SBAS— per al foment de l’autonomia 
personal és de 29,7 a Granollers, 23,8 a Terrassa i 22,8 a 
Barberà del Vallès. La xifra mitjana del Perfil de la Ciutat 
se situa en 19 per 1.000 habitants, amb un decrement en 
el 2012 de 0,3 usuaris per cada 1.000 habitants. 

La mateixa dinàmica del darrer any disponible sembla 
afectar vuit dels dotze municipis de la Xarxa dels quals 
tenim una sèrie històrica de dades, malgrat que la 
variabilitat entre municipis és prou important. Així, 
passem d’augments de 10,2 usuaris per 1.000 habitants 
a Granollers fins a disminucions de 9,9 a Manresa. Per la 
seva banda, quant al període 2009-2012, tots els municipis 
de la Xarxa, llevat de Vilafranca del Penedès, han crescut 
en usuaris PIA. Les necessitats socials es mantenen i la 
millora de l’acció municipal reverteix en la millora de la 
cohesió social i en la garantia de les condicions de vida 
per als ciutadans afectats per la crisi econòmica.

Al 2010, la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) de 
la mitjana de la Xarxa se situa en els 15.900 euros per 
habitant, una xifra inferior als 16.700 euros per habitant 
del conjunt català. Com en l’edició anterior, per sobre de la 
mitjana de la Xarxa destaca la renda familiar del municipi 
de Girona (19.200 €/h), seguit de Vilafranca del Penedès, 
Lleida, Manresa i Sabadell (entre 17.000 i 16.400 €/h); en 
l’extrem oposat hi ha Santa Coloma de Gramenet, Mollet  
del Vallès i Rubí. Les diferències entre el municipi amb 
l’RFDB més elevada i el que la té més baixa és de 6.500 
euros per habitant. Tots els municipis de la Xarxa han vist 
disminuir l‘RFDB durant el 2010 (el que menys, -1,38%) i 
també tots, tret de Rubí (+0,12%), han disminuït des del 

2008. 

Els dos darrers indicadors inclosos en el capítol de 
benestar social aporten informació a escala de partit 
judicial, en lloc de municipal, però són prou importants 
—i sovint tractats en els mitjans de comunicació— com 
per no tenir-los en compte.

El primer contempla les execucions hipotecàries. 
Després de l’any 2012, que va ser quan es va produir un 
nombre més gran d’execucions hipotecàries ingressades 
tant a Catalunya com a la Xarxa, al 2013 s’observa una 
disminució molt lleugera de -0,02 i -0,03 execucions per 
cada mil habitants, respectivament. Efectivament, en set 
dels tretze partits judicials es produeixen disminucions, 
encara que quantitativament poc rellevants, mentre que 
al llarg del període 2007-2013 el creixement ha afectat 
tots els partits judicials, amb variacions de 2,6 p.p. a 
Girona, la més elevada, i superiors als 2 p.p. en set partits 
judicials de la Xarxa.

L’any 2013, Santa Coloma de Gramenet, amb 3,42 
execucions ingressades per cada 1.000 habitants, seguit 
de Terrassa, Lleida i Girona, amb valors superiors a 3,0, 
són els partits judicials que mantenen els valors més 
elevats, mentre que en l’extrem oposat hi ha Mataró, Rubí 
i Sabadell.

El segon indicador quantifica els delictes ingressats per 
violència de gènere, també a escala de partit judicial, 
per cada 1.000 habitants. Dóna una altra visió del prisma 
del benestar del municipi; en aquest cas, d’una de les  
situacions de risc social. L’any 2013, la xifra de delictes 
ingressats per cada 1.000 habitants per violència de 
gènere a la Xarxa Perfil de la Ciutat va ser inferior a la de 
Catalunya; en concret, 2,15 en enfront de 2,76. 

El partit judicial de Granollers presenta la xifra més baixa 
(1,31), juntament amb Vic (1,73) i Barberà del Vallès 
(1,94). Malgrat el fet que durant l’any 2013 a cinc dels 
tretze municipis encara es produeix un augment de les 
taxes en relació amb l’any anterior, l’evolució des del 2007 
resulta positiva en deu dels tretze municipis analitzats. 
Així, en aquests deu municipis es produeix una disminució, 
més o menys significativa, de la taxa de delictes ingressats 
per violència de gènere, amb valors petits com ara 
l’experimentat al partit judicial de Manresa (-0,01 delictes 
per violència de gènere per cada mil habitants) o més 
elevats, com el registrat al de Mollet del Vallès (-1,45).
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Manresa

Evolució indicadors

Indicadors  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Places en centres de dia 6,9% 6,5% 6,1% 5,5% 6,1% 5,8%

Escolarització infantil 67,3% 64,9% 60,6% 62,5% 61,6% 61,3%

Taxa de no graduats en 4t d’ESO 21,2% 21,2% 19,7% 19,3% 20,7% 16,3%

% d'atur de llarga durada 33,0% 21,4% 29,4% 40,4% 40,2% 46,8% 51,2%

Persones usuàries SBAS per 1.000 hab. 133 164 181

Beneficiaris del PIRMI per 1.000 hab. 24,1 39,5 35,9 39,5

Persones usuàries amb PIA aprovat per 1.000 hab. 8,8 15,6 25,4 15,5

Renda Familiar Disponible Bruta (milers euros/hab.) 17,3 17,3 16,5

Execucions hipotecàries per cada 1.000 hab. 0,52 1,53 3,14 3,01 2,14 2,74 2,75

Delictes ingr. per violència de gènere per 1.000 hab. 2,90 3,87 2,82 3,97 3,34 2,46 2,89

 

Fins a 6 mesos 
33%

de 6 a 12 mesos 
15% de 12 a 18 

mesos 12% 

de 18 a 24 mesos 

9% 

Més de  
24 mesos 

31% 

Durada de la demanda d'atur 

Centres de dia 

Escolarització infantil 

Taxa de no graduats 

Desocupats de llarga durada 

Persones usuàries de l’SBAS 

Bene�ciaris del RMI 

Persones usuàries 
PIA aprovat

Renda Familiar 
Disponibles Bruta 

Execucions hipotecàries 

Delictes ingressats
violència génere 

3

2

1

0

-1

-2

Desviació dels indicadors respecte la mitjana de la xarxa Perfil de la Ciutat. 2013 (Els indicadors de places en centres de 
dia, escolarització infantil, taxa de no graduats de 4t d’ESO, persones usuàries SBAS, beneficiaris PIRMI i persones usuàries PIA són del 
2012, i la Renda Familiar Disponible Bruta que és del 2010)
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Fitxes metodològiques

Indicadors
Índex de places en centres 
de dia

Nombre de places en centres de dia / Població de més de 84 anys

Numerador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: anual.
Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

Índex d’escolarització 
infantil

Nombre de nens escolaritzats entre 0 i 5 anys / Nombre total de nens entre 0 i 5 anys 

Numerador: Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Estadística de l’Ensenyament. Data de referència: curs escolar.

Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

Taxa de no graduats en 
alumnes de 4t d’ESO

Nombre d’alumnes que no han superat l’avaluació de quart d’ESO / Total alumnat 
avaluat de quart d’ESO

Numerador: Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Estadística de l’Ensenyament. Data de referència: curs escolar.

Denominador: Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Estadística de l’Ensenyament. Data de referència: curs escolar.

Percentatge d’atur de llarga 
durada

Nombre d’aturats registrats amb més de 12 mesos d’antiguitat d’atur/ Nombre 
d’aturats registrats       

Numerador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data 
referència: 31 de desembre.

Denominador: Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data 
referència: 31 de desembre.

Persones usuàries de l’SBAS 
per cada 1.000 habitants

Persones usuàries ateses pels Serveis Socials d’Atenció Social / Nombre d’habitants

Numerador: Font: Diputació de Barcelona a partir de la Fitxa d’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) 
de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). Data referència: anual.

Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

Nombre de persones 
beneficiàrie de RMI, per 
cada 1.000 habitants

Beneficiaris i beneficiàries de RMI durant l’any/ Nombre d’habitants

Numerador: Font: Diputació de Barcelona a partir dels expedients de les persones usuàries. Data 
ferència: anual.

Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data  referència: 1 de gener.

Nombre de persones 
usuàries amb PIA vigent per 
cada 1.000 habitants

Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent / 
Nombre d’habitants

Numerador: Font: Diputació de Barcelona a partir del sistema d’informació de l’SBAS
Data referència: anual.

Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

Renda Familiar Disponible 
Bruta per habitant

Renda Familiar Disponible Bruta per habitant (milers d’euros per habitant). Base 
2008.
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: anual.
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Execucions hipotecàries 
ingressades per partit 
judicial per cada 1.000 
habitants

Execucions hipotecàries ingressades als jutjats de primera instància i instrucció / 
Nombre d’habitants del partit judicial      
 

Numerador: Font: Consejo General del Poder Judicial. Data referència: anual.
Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

 

Delictes ingressats per 
violència de gènere per 
partit judicial per cada 1.000 
habitants

Delictes ingressats per violència de gènere per partit judicial / Nombre d’habitants 
del partit judicial       

Numerador: Font: Consejo General del Poder Judicial. Data referència: anual.
Denominador: Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: 1 de gener.
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Una visió global
Indicadors

Ciutat Artificialització 
del sòl

Potencial de 
creixement 
urbanístic

Consum energètic 
per habitant

Emissions de CO2 
per habitant

Taxa de recollida 
selectiva

Intensitat en la 
generació de 

residus
municipals

Barberà del Vallès 77,8% 2,5% 13.667,1 3,8 34,6% 1,2

Girona 36,3% 6,7% * * 38,9% 1,1

Granollers 57,4% 22,7% 12.078,0 3,3 29,3% 1,1

Lleida 11,1% 54,4%  * * 27,2% 1,1

Manresa 25,4% 44,0% 13.223,9 3,5 37,6% 1,1

Mataró 48,9% 37,7% 9.751,6 3,0 36,7% 1,3

Mollet del Vallès 54,8% 5,2% 10.433,9 2,8 37,8% 1,1

Rubí 50,7% 111,6% 10.686,6 3,0 29,9% 1,1

Sabadell 57,3% 23,9% 10.950,4 3,0 32,9% 1,1

Santa Coloma de Gramenet 62,6% 3,5% 7.083,7 2,1 22,3% 1,0

Terrassa 37,3% 14,9% 11.037,2 3,1 34,2% 1,0

Vic 33,0% 24,0% 16.337,0 4,4 48,6% 1,2

Vilafranca del Penedès 34,7% 61,1% 11.990,0 3,5 34,2% 1,3

Perfil de la Ciutat 30,3% 30,1% 11.567,2 3,2 34,2% 1,1

Catalunya 6,1% 45,0% 39,1% 1,4

Ciutat Índex de motorització Taxa d’autoconteció Taxa d’autosuficiència
Index Català de 
Qualitat de l’Aire

(ICQA)

Taxa de dies amb 
qualitat de l'aire 

millorable
ICQA<50

Barberà del Vallès 694,2 30,1% 23,9% 66,5 7,7%

Girona 681,7 61,4% 54,7% 75,2 1,8%

Granollers 648,0 48,1% 38,9% 54,5 24,8%

Lleida 585,3 75,8% 75,0% 52,6 29,1%

Manresa 632,2 60,3% 60,1% 55,4 22,1%

Mataró 572,1 54,2% 69,8% 53,3 27,5%

Mollet del Vallès 589,1 33,3% 43,7% 61,6 11,8%

Rubí 637,0 43,3% 51,9% 52,4 29,3%

Sabadell 604,0 47,6% 62,9% 56,0 24,5%

Santa Coloma de Gramenet 439,2 26,2% 60,1% 69,7 0,9%

Terrassa 616,1 51,5% 70,7% 54,5 28,2%

Vic 663,1 59,2% 44,7% * *

Vilafranca del Penedès 641,5 51,8% 54,5% 61,4 11,0%

Perfil de la Ciutat 615,7 51,2% 59,1% 59,4 18,2%

Catalunya 663,8

La data de la darrera dada disponible dels indicadors és la següent:
Any 2011: taxa d’autocontenció  i taxa d’autosuficiència.
Any 2012: consum energètic per habitant, emissions de CO2 per habitant, taxa de recollida selectiva, intensitat en la generació de residus municipals, 
índex de motorització.
Any 2013: artificialització del sòl, potencial de creixement urbanístic, ICQA i taxa de dies amb qualitat de l’aire millorable. 
*No es disposa de les dades necessàries per calcular els indicadors. 
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Desviació respecte la mitjana dels municipis de la xarxa Perfil de la Ciutat

Ciutat Artificialització 
del sòl

Potencial de 
creixement 
urbanístic

Consum energètic 
per habitant

Emissions de CO2 
per habitant

Taxa de recollida 
selectiva

Intensitat en la 
generació de 

residus
municipals

Barberà del Vallès pp q p pp   

Girona q q * * p  

Granollers p    q q

Lleida qq p * * qq  

Manresa qq  p p p q

Mataró   q   pp

Mollet del Vallès p q  q p q

Rubí  ppp   q  

Sabadell p      

Santa Coloma de Gramenet p q qq qq qq qq

Terrassa  q    qq

Vic q  ppp pp ppp p

Vilafranca del Penedès q p    ppp

Ciutat Índex de motorització Taxa d’autoconteció Taxa d’autosuficiència
Index Català de 
Qualitat de l’Aire

(ICQA)

Taxa de dies amb 
qualitat de l'aire 

millorable
ICQA<50

Barberà del Vallès pp qq qqq p q

Girona pp p  ppp qq

Granollers p  qq q p

Lleida  pp pp q pp

Manresa  p  q  

Mataró q  pp q p

Mollet del Vallès  qq q  q

Rubí    q pp

Sabadell   p  p

Santa Coloma de Gramenet qqq qq  pp qq

Terrassa   pp q p

Vic p p q * *

Vilafranca del Penedès     q

ppp  pp  ▲: molt, força o significativament per sobre de la mitjana de la xarxa (desviació típica més gran que 2, entre 1 i 2, entre 0,5 i 1, respectivament).
Si no hi ha icona indica al voltant de la mitjana (desviació típica entre -0,5 a 0,5).
qqq  qq  ▼: molt, força o significativament per sota de la mitjana de la xarxa (desviació típica més petita que -2, entre -1 i -2, entre -0,5 i -1, respectivament).

La data de la darrera dada disponible dels indicadors és la següent:
Any 2011: taxa d’autocontenció  i taxa d’autosuficiència.
Any 2012: consum energètic per habitant, emissions de CO2 per habitant, taxa de recollida selectiva, intensitat en la generació de residus municipals, 
índex de motorització.
Any 2013: artificialització del sòl, potencial de creixement urbanístic, ICQA i taxa de dies amb qualitat de l’aire millorable. 
*No es disposa de les dades necessàries per calcular els indicadors. 
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Arti�cialització del sòl Potencial de creixement urbanístic

Emissions de CO2 per habitant*

Taxa de recollida selectiva Intensitat en la generació de residus municipals 

Índex de motorització Taxa d'autocontenció

Taxa d'autosu�ciència
Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA)**Consum energètic per habitant *

Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable** 

Teranyines indicadors
Desviació respecte la mitjana de la xarxa Perfil de la Ciutat. 
La data de la darrera dada disponible dels indicadors és la següent: 
• Any 2011: taxa d’autocontenció  i taxa d’autosuficiència.
• Any 2012: consum energètic per habitant, emissions de CO2 per habitant, taxa de recollida selectiva, intensitat en la 
generació de residus municipals, índex de motorització.
• Any 2013: artificialització del sòl, potencial de creixement urbanístic, ICQA i taxa de dies amb qualitat de l’aire millorable.
*No es disposa de les dades necessàries per calcular els indicadors per al municipi de Girona i Lleida.
**No es disposa de les dades necessàries per calcular els indicadors per al municipi de Vic.
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Valoració

Els indicadors que es presenten són una aproximació a 
la valoració de la sostenibilitat ambiental dels municipis 
que formen part de la Xarxa Perfil de la Ciutat. Aquest 
apropament a partir de les dades comparables que hi 
ha disponibles està basat en tres tipus d’indicadors: 
de model, que són els que ens descriuen el context 
territorial on es desenvolupen els diversos vectors de 
la sostenibilitat; de flux, que són els que ens informen 
sobre el funcionament del sistema urbà entès com un 
sistema ecològic que empra aportacions constants 
d’energia, matèria i informació per al seu metabolisme, 
que transforma en béns i serveis i genera un conjunt 
de productes residuals; i de qualitat, que ens informen 
sobre l’estat del medi i sobre la seva evolució. 

La majoria dels indicadors que presentem corresponen 
a la categoria  d’indicadors de flux —referits al consum 
energètic, a la generació de residus i a la mobilitat—, 
mentre que d’indicadors de model en presentem dos 
—artificialització del sòl i potencial de creixement 
urbanístic— i de qualitat, dos més, tot i que ambdós 
fan referència al mateix aspecte —qualitat de l’aire—. 

L’expansió dels nuclis urbans ha estat una constant els 
darrers anys en consonància amb el desenvolupament 
demogràfic i econòmic viscut, la qual cosa ha afectat de 
manera important la majoria de municipis que conformen 
la Xarxa. D’una banda, l’indicador d’artificialització del 
sòl mostra unes grans diferències entre els municipis de 
la Xarxa, ja que oscil·la entre l’11,1% de Lleida i el 77,8% 
de Barberà del Vallès i es troba molt condicionat tant per 
la planificació urbanística en què es basa l’indicador 
com per la superfície de cada municipi. D’altra banda, 
el potencial de creixement urbanístic, que mostra el 
marge d’esgotament del sòl urbanitzable planificat de 
cada nucli, també revela unes diferències importants 
entre els municipis que encara tenen molt de marge, entre 
els quals destaca Rubí perquè té més sòl urbanitzable 
que no pas urbanitzat, i els que el tenen pràcticament 
esgotat, amb menys d’un 10% disponible a l’espera 
d’una nova planificació, com ara és el cas de Girona, 
Mollet, Barberà del Vallès o Santa Coloma de Gramenet. 

Dins dels inputs a comptabilitzar per poder mesurar el 
metabolisme urbà, el consum energètic és un dels més 
importants, i més encara si tenim en compte que cal 
importar gairebé el 100% de l’energia consumida en els 
diferents processos. L’indicador de consum energètic 
per habitant per al conjunt de la Xarxa (enguany la 
font de l’indicador és nova i també inclou dades de 

consum per mobilitat) se situa en els 11.567,2 kW. 
Entre els municipis que destaquen per presentar unes 
xifres de consum per sobre de la mitjana hi ha Vic, 
Barberà del Vallès, Manresa o Vilafranca del Penedès, 
mentre que poblacions com ara Mataró i Santa Coloma 
de Gramenet presenten les xifres més baixes de totes. 

L’emissió de CO2 per habitant se situa en les 3,2 
tones anuals en el conjunt de municipis de la Xarxa. 
Es tracta d’una xifra que mostra una evolució a la 
baixa en consonància amb l’estancament i posterior 
reducció del consum global d’energia, essent una de 
les conseqüències de l’impacte de la crisi econòmica en 
aquest aspecte. En tot cas, els valors de les emissions 
per habitant estan totalment condicionats pel consum 
energètic del global de cada municipi. Així, les xifres més 
elevades s’assoleixen a les poblacions de Vic (4,4 t/h.) i 
Barberà del Vallès (3,8 t/h.) mentre que Santa Coloma 
de Gramenet destaca per un nivell molt baix d’emissions 
per habitant (poc més de 2 t/h.), en consonància 
amb el seu reduït consum energètic per habitant. 

Els indicadors referits a la generació de residus domèstics 
ens informen sobre la recollida selectiva i el volum de 
residus per càpita i dia. La taxa de recollida selectiva 
per al conjunt de municipis de la Xarxa se situa en el 
34,2%. Aquesta xifra, però, amaga les grans diferències 
existents —de fins a 26  punts— entre poblacions. 
Així, Vic té la taxa més alta (48,6%), mentre que Santa 
Coloma de Gramenet té la més baixa (22,3%). No obstant 
això, el conjunt de municipis de la Xarxa se situa per sota 
de la mitjana catalana (39,1%) i només Vic presenta 
xifres que la superin, encara que Girona (39%) és a 
tocar. Tot i alguna excepció, l’evolució de l’indicador 
dels darrers dos anys ha tendit en general a disminuir.

A diferència de l’indicador anterior (molt condicionat 
per les polítiques públiques i el nivell de conscienciació 
de la ciutadania), el que fa referència a la intensitat 
de generació de residus s’associa a unes pautes 
de consum i a uns nivells de renda concrets. En el 
conjunt de la Xarxa, l’indicador assoleix els 1,1 kg/h./
dia, 300 grams menys de residus diaris per persona 
que en el conjunt de Catalunya, que és d‘1,4 kg/h./dia. 
Els municipis que presenten la xifra més elevada són 
Mataró i Vilafranca del Penedès, que s’acosten molt a la 
mitjana catalana. Per contra, Santa Coloma de Gramenet 
i Terrassa presenten les xifres d’intensitat de generació 
més baixes, ambdues amb 1 kg/h./dia. Per al 2012, 
l’evolució de l’indicador presenta una rebaixa atribuïble a 
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la caiguda del consum pels efectes de la crisi econòmica. 

La mobilitat és un dels vectors clau de la sostenibilitat 
pel pes important que hi té la mobilitat protagonitzada 
pels vehicles privats, principals emissors de contaminats 
derivats de la combustió (CO2, gasos d’efecte hivernacle, 
partícules) que incideixen en la qualitat de l’aire i en la 
salut. Els efectes de la mobilitat sobre la sostenibilitat 
ambiental depenen tant del volum de vehicles presents al 
municipi com de les pautes de mobilitat de les persones. 

Per al primer cas tenim l’índex de motorització, el qual 
ens informa del nombre de vehicles per càpita dels 
municipis de la Xarxa. El parc de vehicles està condicionat 
pel nivell de renda, però també per les alternatives de 
transport públic que hi ha disponibles. Així, Santa Coloma 
de Gramenet presenta l’índex més baix, amb un total de 
439,2 vehicles per cada 1.000 habitants, molt lluny de 
la mitjana del Perfil de la Ciutat, que se situa en els 
615,7 vehicles per 1.000 habitants. Per contra, la xifra 
més elevada correspon a Barberà del Vallès, amb 694,2 
vehicles per 1.000 habitants, xifra que pot explicar-se 
perquè el parc de vehicles també inclou els que són 
propietat d’empreses instal·lades al municipi. En general, 
fins al 2007-2008, l’evolució de l’índex ha estat creixent 
segons l’indret —en consonància amb el creixement 
econòmic—, però d’aleshores ençà les xifres mostren 
una davallada generalitzada com a conseqüència de la 
reducció del parc de vehicles per l’impacte de la crisi.

Per al segon cas disposem de les dades provinents del 
Cens de població i habitatges 2011 que ens permet 
actualitzar les dades fins ara emprades per al càlcul de 
la taxa d’autocontenció i de la taxa d’autosuficiència, 
les quals ens possibiliten caracteritzar mínimament la 
mobilitat obligada per raó de treball al municipi. Així, 
unes taxes baixes impliquen més desplaçaments de 
població ocupada resident que ha d’anar a treballar fora 
o bé de treballadors de fora que han de venir a ocupar 
llocs de treball localitzats al municipi. En aquest sentit, 
destaquem les taxes d’autocontenció de Santa Coloma 
de Gramenet (26,2%) i de Barberà del Vallès (30,1%). 
Aquestes xifres contrasten fortament amb les dels 
municipis més allunyats de la metròpoli barcelonina 

com ara Lleida (75,8%) i Girona (61,4%). Respecte 
de la taxa d’autosuficiència, per sota de la mitjana 
torna a destacar el municipi de Barberà del Vallès, 
que amb només un 23,9% se situa lluny del 38,9% de 
Granollers, el municipi següent amb la taxa més baixa. 
En el sentit contrari, cal destacar que Lleida, Terrassa i 
Mataró són les poblacions amb les taxes més elevades. 

L’únic indicador disponible que ens permet mesurar la 
qualitat del medi és el que fa referència a la qualitat de 
l’aire. Cal tenir en compte que l’aire és un dels vectors 
ambientals més importants i alhora és el que millor 
descriu la qualitat ambiental d’un indret. A més, està 
condicionat tant pel volum d’emissions com pels factors 
meteorològics. L’índex de qualitat de l’aire (ICQA) a 
Catalunya és un indicador sintètic que es calcula a 
partir de les dades recollides per la xarxa d’estacions 
automàtiques de vigilància (n’hi ha a tots els municipis del 
Perfil de la Ciutat, tret de Vic). Tanmateix, una bona xifra 
de l’ICQA no exclou que es puguin mesurar puntualment 
superacions dels valors límits d’alguns contaminants —
diòxid de sofre, monòxid de carboni, diòxid de nitrogen, 
ozó o partícules— per a la protecció de la salut humana. 

La millor xifra de l’ICQA d’entre els municipis de la Xarxa 
la trobem registrada a Girona amb un índex de 75,2, una 
mica superior a la qualificació d’excel·lent (ICQA>75); 
la resta es queden amb una qualificació de bona 
(ICQA>50). Tanmateix, cal matisar aquest indicador 
perquè pot amagar diferències considerables dels seus 
valors entre uns dies i els altres. Per fer-ho, emprem la 
taxa de dies amb qualitat de l’aire millorable; és a dir, 
quin percentatge de dies de l’any la qualitat de l’aire ha 
estat per sota de la xifra de 50, que és la que marca la 
diferència entre una qualificació bona i una de millorable. 
En aquest cas, per sobre de tots destaca Santa Coloma 
de Gramenet amb només un 0,9% dels dies que ha tingut 
una xifra per sota de 50, un registre força proper al que 
mostra Girona (1,8%). Per la seva banda, la resta de 
municipis també es mouen en xifres per sota del 50% 
de dies en què la qualitat de l’aire ha estat millorable, 
amb Rubí (29,3%) i Lleida (29,1%) com a poblacions 
que mostren els pitjors registres. Pel que fa a l’evolució, 
en general, la taxa s’ha reduït respecte del 2012.
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Artificialització del sòl

Potencial de creixement urbanístic

Consum energètic per habitant

Taxa de recollida selectiva

Intensitat en la generació de residus
municipals

Índex de motorització

Taxa d’autoconteció

Taxa d’autosuficiència

Índex Català de Qualitat de l’Aire

Taxa de dies amb qualitat de l’aire
millorable ICQA<50

Emissions de CO2 per habitant

Manresa

Evolució indicadors

Indicadors 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consum energètic per habitant 

Emissions de CO2 per habitant

Taxa de recollida selectiva 

Intensitat en la generació de residus municipals

Índex de motorització

Taxa d'autocontenció

Taxa d'autosuficiència

Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA)

Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable 

15.589 14.878 14.920 14.283 14.084 13.824 13.353 13.224

4,9 4,5 4,6 4,2 3,9 3,6 3,7 3,5

19,8% 22,5% 26,0% 30,9% 30,0% 36,8% 36,8% 43,4% 38,8% 37,6%

1,27 1,35 1,32 1,39 1,36 1,32 1,27 1,38 1,10 1,07

648,2 659,0 665,7 656,3 673,3 664,8 642,5 644,0 637,2 632,2

60,6% 60,3%

54,3% 60,1%

57,5 57,4 58,1 47,6 50,0 46,9 51,8 55,4

30,7% 27,7% 25,6% 47,1% 43,3% 53,4% 35,2% 22,1%

Desviació dels indicadors respecte la mitjana de la xarxa Perfil de la Ciutat
La data de la darrera dada disponible dels indicadors és la següent: 
• Any 2011: taxa d’autocontenció  i taxa d’autosuficiència.
• Any 2012: consum energètic per habitant, emissions de CO2 per habitant, taxa de recollida selectiva, intensitat en la 
generació de residus municipals, índex de motorització.
• Any 2013: artificialització del sòl, potencial de creixement urbanístic, ICQA i taxa de dies amb qualitat de l’aire millorable.
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Manresa

Per�l de la Ciutat
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Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable

Emissions de CO2 per habitant (en tones)

Índex de motorització (vehicles / 1.000 hab.)
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Artificialització del sòl Percentatge del sòl qualificat d’urbà+urbanitzable sobre el total de sòl del municipi
Font: Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. 

Potencial de creixement 
urbanístic

Sòl qualificat d’urbanitzable entre el sòl qualificat d’urbà expressat en percentatge 
      
Font: Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. 

Consum energètic per 
habitant

Consum energètic total en kWh per habitant     
 
Font: Diputació de Barcelona a partir dels Plans d’acció per a l’energia sostenible 
(PAES).

Emissions de CO2 per 
habitant

Emissions de CO2 en tones per habitant

Font: Diputació de Barcelona a partir dels Plans d’acció per a l’energia sostenible 
(PAES).

Taxa de recollida selectiva Percentatge de residus municipals recollits selectivament sobre el total de residus 
generats
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.

Intensitat en la generació de 
residus municipals

Quilograms de residus municipals generats per habitant i dia   
    
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.

Índex de motorització Nombre de vehicles per cada 1.000 habitants
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 

Taxa d’autocontenció Percentatge de residents que treballen a l’àmbit respecte el total de població ocupa-
da resident
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. A partir del Cens 
de població i habitatges de l’INE.

Taxa d’autosuficiència Percentatge de residents que treballen a l’àmbit respecte al total de llocs de treball 
localitzats
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. A partir del Cens 
de població i habitatges de l’INE.

Índex Català de Qualitat de 
l’Aire

Promig dels valors diaris de l’ICQA. 
Com més alt és l’índex millor és la qualitat de l’aire, ICQA=100 determina una 
atmosfera totalment neta de contaminants mentre que valors negatius indiquen 
que la concentració a l’aire d’algun contaminant supera la seva concentració límit 
aceptable. La qualitat de l’aire pot ser Bona (ICQA>50), Millorable (0≤ICQA≤50) o 
Pobre (ICQA<0).
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Fitxes metodològiques
Indicadors
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Taxa de dies amb qualitat de 
l’aire millorable

Dies en què el valor de l’ICQA <50 / Total de dies amb mesura de l’ICQA. Expressat 
en percentatge
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Explicació del diagrama d’informació 
local

El diagrama d’informació local és una eina gràfica que 
té per objectiu mostrar de forma ràpida i entenedora en 
quina situació es troba cada municipi. Per fer-ho s’han 
seleccionat un total de 15 indicadors dels set apartats 
que configuren el tronc vertebrador de l’Informe del Perfil 
de la Ciutat. 

Els indicadors seleccionats han estat el percentatge 
de població estrangera i l’edat mitjana de l’apartat 
de demografia; la taxa d’atur i l’índex d’ocupació de 
l’apartat de mercat de treball; el preu per metre quadrat 
i els habitatges acabats per cada 1.000 habitants de 
l’apartat d’habitatge; el quocient entre autònoms i 
assalariats, i el quocient entre assalariats i empreses 
de l’apartat d’activitat econòmica; la facturació per 
càpita i l’ocupació de les empreses noves de l’apartat 
de teixit empresarial; la taxa d’alumnes no graduats 
de quart d’ESO, les persones usuàries de SBAS i les 

Diagrama d’informació local de Barberà del Vallès

Facturació per càpita 

Assalariats / Empreses 

Autònoms / Assalariats

Intensitat generació 
de residus 

Taxa de recollida 
selectiva 

Taxa d’atur 

Mitjana d’edat

Habitatge acabat

Població estrangera

Ocupació noves

Taxa de no graduats

Evolució 2012-2013

Nivell 2013

Execucions hipotecàries

Índex d’ocupació 

2,5

-0,3 -0.2 -0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

execucions hipotecàries de l’apartat de cohesió social;i 
per acabar, la taxa de recollida selectiva i la intensitat 
en la generació de residus de l’apartat de sostenibilitat.

El diagrama d’informació local situa com es troba i 
com ha evolucionat cada indicador respecte un marc de 
referència, que en aquest cas és la Xarxa del Perfil de la 
Ciutat. Així, l’eix vertical, o eix d’ordenades, del diagrama 
indica el nivell o situació en que es troba l’indicador 
estandarditzat respecte la mitjana zero que representa 
el Perfil de la Ciutat en l’any 2013. L’eix horitzontal, o 
eix d’abscisses, del diagrama mostra l’evolució de 
l’indicador durant el 2013, és a dir, el que mostra és 
la diferència que hi ha entre l’indicador estandarditzat 
en el 2013 respecte l’indicador estandarditzat en el 
2012. El punt de tall dels dos eixos se situa en el valor 
(0,0), i és el punt on se situa el conjunt de municipis 
que configuren la Xarxa del Perfil de la Ciutat. 

GER21
Sello
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