
AANNUUAARRII  CCOOMMAARRCCAALL  --  DDEEFFIINNIICCIIÓÓ  DDEE  CCOONNCCEEPPTTEESS  
 
 
1. TERRITORI, MEDI AMBIENT I COMUNICACIONS 
 
1.1 TERRITORI 
 
Densitat de la població 
Relació entre el nombre d’habitants d’un territori dividit per la seva superfície. S’expressa en 
habitants per km2. 
Densitat = Habitants / Km2 
 
Entitats singulars de població 
Representen qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment 
deshabitada, clarament diferenciada i que pot ser identificada sense cap possibilitat de confusió. 
Es considera habitable quan existeixen dins l'àrea corresponent habitatges habitats o en 
condicions de ser ocupats. Es consideren clarament diferenciats quan les edificacions d'aquesta 
àrea poden ser perfectament identificades sobre el terreny i aquest conjunt d'edificacions té una 
denominació específica i coneguda. 
 
Cap habitatge pot pertànyer simultàniament a dues o més entitats singulars. Aquest concepte no 
s'ha de confondre amb el d'entitats locals menors, definit per la Llei de Bases de Règim Local 
com a unitat per a la gestió, administració descentralitzada i representació política dins el 
municipi. 
 
Conreu 
Terra cultivada. Inclou terrenys sembrats, plantacions d'espècies anuals i plurianuals (herbacis, 
llenyosos, de regadiu i de secà, com també els guarets). 
 
Sòl sense vegetació 
Superfície desproveïda de plantes. Inclou sòls nus, roquissars, escarpaments, tarteres, xaragalls, 
sorrals, platges i congestes, així com rius, llacs i embassaments. 
 
Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures 
Superfície que inclou nuclis urbans i urbanitzables, zones urbanes de baixa densitat, zones 
industrials i comercials, infraestructura viària, etc. 
 
Superfície forestal 
Terreny cobert d'arbres o arbustos i no destinat a fins agrícoles. Inclou: bosc (terreny poblat per 
arbres), bosquines (màquies, garrigues, brolles, landes, matollars i situacions de trànsit entre 
bosc i matollar), altra vegetació (prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides, erms i 
àrees cremades), planters i altres espais lligats a l'explotació, com ara les pistes forestals i els 
tallafocs. 
 
Usos del sòl 
Utilització del terreny. Segons els diferents usos la superfície es classifica en: superfície forestal, 
conreus, sòl sense vegetació i sòl urbà, urbanitzable i infraestructures. 
 
Cens Agrari 



El programa europeu d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries estableix 
l'obligatorietat de l'elaboració d'un cens agrari cada deu anys. En el cens s'hi investiga totes les 
explotacions existents. Les característiques que s'hi investiguen es refereixen a la dimensió de 
les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, instal·lacions per  a 
l'emmagatzematge i mà d'obra. 
 
En el cens agrari 2009, les explotacions objecte d'estudi han de tenir una SAU mínima d'una 
hectàrea, un mínim de superfícies d'uns determinants conreus intensius o un nombre mínim 
d'animals. Queden excloses les explotacions que tenen únicament superfície forestal. 
 
Superfície agrícola utilitzada (SAU) 
Terreny constituït per les superfícies de les terres llaurades i les pastures permanents. 
 
Règim de tinença de la terra 
Forma jurídica sota la qual actua el titular en l'explotació agrícola de les terres. 
 
Formes de règim de tinença de la terra: 

Propietat: Forma jurídica sota la qual el titular té el dret de propietat, amb títol escrit o 
sense; també es considera propietat quan les terres han estat explotades pacíficament 
pel titular sense interrupció durant trenta anys com a mínim, sense pagament de renda. 
S'hi inclouen les terres en usdefruit. 
Arrendament: Forma jurídica sota la qual el titular gaudeix dels profits de la terra 
mitjançant el pagament d'un cànon o renda. 
Parceria: Forma jurídica sot ala qual les terres propietat de terceres persones són 
cedides temporalment al titular mitjançant el pagament d'un percentatge del producte 
que en treu o de l'equivalent en efectiu. 

 
1.2 RESIDUS 
 
Residus municipals 
Residus que bàsicament són producte de l’activitat de les llars. El nombre absolut de residus 
generats es mesura per tona produïda. 
 
Taxa Kg de residus per habitant i dia 
Relació entre els kilograms de residus generats per habitant en un dia. 
 
Residus industrials 
Residus generats i declarats per les empreses industrials. Es classifiquen segons: 
-residus industrials perillosos:  aquells que tenen una o més de les propietats que s'enumeren en 
la llista de l'annex III de la Directiva 75/442/CEE (explosiu, comburent, inflamable, irritant, etc.), 
actualitzat per la Directiva 91/689/CEE. 
-residus industrials no perillosos. 
 
1.3 PONÈNCIA AMBIENTAL 
 
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental 
La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) conforme a allò establert a la Llei 3/98, 
informa respecte les activitats dels municipis de menys de 50.000 habitants que no tinguin 
constituïda ponència pròpia, sotmeses al règim de llicència control ambiental, i que es troben 
relacionades amb l’annex II.2. (activitats d’incidència ambiental moderada). 



 
També s’informen expedients d’activitats incloses en l’annex III, règim de comunicació, quan és 
sol·licitat per l’ajuntament, per aquells municipis que no disposin de recursos suficients i facin 
petició expressa.  
 
Informes realitzats per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental 
Conjunt d'informes vinculants de mesures correctores realitzats per la PCAA, que s'incorporen a 
la llicència ambiental de les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental i control 
ambiental. 
 
1.4 ACTIVITAT DE CONTROL DE MOSQUITS 
 
Avistaments  
Nombre de focus de cria de larves de mosquits accessibles a les inspeccions però no als 
tractaments. 
 
Captura per trampa  
Nombre de femelles de mosquits capturats per trampa i nit en mitjana per tot l’any. Els espais 
buits corresponen a anys en els que els municipis en qüestió no tenien encara signat conveni. 
 
Focus inaccessibles 
Nombre de focus de cria de larves de mosquits inaccessibles a les inspeccions. 
 
Focus secs 
Nombre de focus de cria de larves de mosquits secs en el moment de la inspecció. 
 
Prospeccions negatives 
Nombre d’inspeccions de focus de cria de larves de mosquits que donen com a resultat absència 
de larves. 
 
Prospeccions positives 
Nombre d’inspeccions de focus de cria de larves de mosquits que donen com a resultat 
presència de larves. 
 
Tractaments amb larvicides 
Nombre de tractaments larvicides aplicats en focus de cria de larves de mosquits. 
 
Tractaments d’adults 
Nombre de tractaments contra mosquits voladors adults. 
 
1.5 COMUNICACIONS 
 
Banda ampla 
Tecnologia de mòdems que permet que el trànsit de dades es realitzi a una gran velocitat des 
d’una línia telefònica convencional.  
Les dades obtingudes de les línies municipals de banda ampla són del Anuario Económico de 
España de la Caixa, aquestes dades s’ajusten a les estimacions de la Comissió del Mercat de 
Telecomunicacions (CMT).  
S’ofereix el conjunt de línies de banda ampla, sense desagregar per diferents operadors 
telefònics. 



 
Taxa de telèfons  
Proporció de línies de telèfon fixe per cada mil habitants. 
Taxa telèfons = Nº línies telèfon / Població total * 1000 
 
Taxa de línies de banda ampla  
Proporció de línies de banda ampla per cada mil habitants. 
Taxa línies de banda ampla = Nº línies de banda ampla / Població total * 1000 
 
Seu electrònica 
Prolongació de l'oficina administrativa tradicional, és l’adreça electrònica disponible per als 
ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual les administracions 
públiques difonen informació i presten serveis. 
 
Tauler electrònic 
Permet, amb totes les garanties jurídiques i tècniques, la publicació certificada i la gestió 
d’edictes electrònics mitjançant Internet i s’integra a la seu electrònica de l’administració usuària. 
 
Tràmits electrònics 
Permet l’accés per part de ciutadans o empreses a serveis de tramitació des del web, permetent 
la possibilitat al ciutadà de fer tràmits i gestions per mitjans electrònics les 24 hores al dia els 7 
dies de la setmana, i que pugui consultar en línia l'estat i el contingut dels mateixos i evitant 
desplaçaments innecessaris a les oficines d’atenció ciutadana. 
 
Notificacions electròniques 
És un sistema que permet a la ciutadania, les empreses i les entitats rebre les notificacions 
oficials d'alguna administració per mitjans electrònics amb totes les garanties legals. 
 
Factures electròniques  
Sistemes de recepció d'emissió i de recepció de factures electròniques. En el cas de les 
administracions públiques parlarem principalment de sistema de recepció de factures 
electròniques per part dels proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de 
facturació. 
 
Ordenança reguladora de l'administració electrònica  
Regula el marc de les relacions administratives realitzades a través de mitjans electrònics per tal 
de garantir el bon funcionament i gestió de la informació, comunicacions, processos i aplicacions 
de l’Administració electrònica. 
 
Parc de vehicles  
Parc de vehicles matriculats a 1 de gener de cada any, desglossat en turismes i vehicles 
comercials (furgonetes i camions). 
 
Sinistralitat a les carreteres 
Les dades oficials d'accidentalitat són les que es publiquen a l'anuari del servei català de trànsit. 
Aquestes dades s'actualitzen una vegada a l'any. 
 
Es registren les dades d'accidents de trànsit succeïts al tram urbà i interurbà dels municipis del 
Baix Llobregat. 
 



2. DEMOGRAFIA 
 
2.1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
Població total 
El recompte de la població i la seva classificació per sexe i grups d’edat té diverses fonts. Les 
dades de població d’aquest anuari corresponen a les actualitzacions del padró continu de 
població, amb data de referència les 0 hores de l’1 de gener de cada any. 
 
Població resident a l’estranger 
El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones 
que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta 
l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a 
Catalunya. L'objectiu és l'obtenció de tabulacions del nombre i les característiques bàsiques dels 
catalans residents fora a partir d'una explotació inicial del Padró d'espanyols residents a 
l'estranger de les persones que l'últim municipi al qual estan inscrites és un de Catalunya. La 
data de referència és a 1 de gener de cada any. 
 
2.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 
 
Lloc de naixement de la població 
Les categories de lloc de naixement de la població s’agrupen de la següent manera: 
-Mateixa comarca: recull totes les persones nascudes a la comarca del Baix Llobregat. 
-Resta de Catalunya: recull totes les persones nascudes a Catalunya exceptuant les nascudes al 
Baix Llobregat. 
-Resta d’Espanya: recull totes les persones nascudes a Espanya exceptuant les nascudes a 
Catalunya. 
-Estranger: recull totes les persones que no hagin nascut en territori espanyol. 
 
Nacionalitat de la població 
Situació de la persona determinada per la seva subjecció o pertinença a un Estat i la seva 
jurisdicció, amb el conjunt de drets i deures que això comporta. La nacionalitat d’una persona no 
coincideix necessàriament amb el seu lloc de naixement. 
 
2.3 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ 
 
Nascuts vius 
S’entén per nascut viu l’expulsió o l’extracció completa d’un nounat del cos de la mare, amb 
independència de la durada del període de gestació, el qual, després d’aquesta separació, 
respira o manifesta qualsevol altre signe de vida, com pot ser batecs del cor, pulsació del cordó 
umbilical o contracció efectiva d’un múscul sotmès a l’acció de la voluntat, hagi estat tallat o no el 
cordó umbilical. Tot el producte d’un part així es considera com a nascut viu. Les taules estan 
referides al municipi de residència de la mare, que és la variable més significativa, enfront del lloc 
d’inscripció del nascut, ja que la majoria dels naixements tenen lloc en centres sanitaris 
localitzats en municipis que poden ser diferents del de residència. 
 
Defuncions 
Es considera defunció la mort de tota persona nascuda amb vida. Les taules estan referides al 
municipi de residència de la persona difunta, que és la variable més significativa, enfront del lloc 



d’inscripció, ja que la majoria de les defuncions tenen lloc en centres sanitaris localitzats en 
municipis que poden ser diferents del lloc de residència. 
 
Creixement natural de la població 
El creixement natural d’una població és el resultat de restar les defuncions dels naixements 
produïts i registrats en un territori en un moment determinat. No es pot tractar com el creixement 
total de la població donat que no té en compte el fenomen migratori. 
CNPtx = Naixementstx – Defuncionstx  
 
Matrimonis 
Unió legal de dues persones determinada per mitjans civils, religiosos o altres reconeguts per la 
llei del país. Exclou les unions consensuals referides a situacions estables de fet. Tampoc 
s’inclouen en aquest anuari les unions de persones del mateix sexe donat que l’Institut 
d’Estadística de Catalunya per tal de salvaguardar el secret estadístic només publica aquestes 
dades per a l’àmbit del total de Catalunya. 
 
2.4 MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ 
 
Immigració interna 
Altes registrades en el padró municipal d’habitants durant un determinat any per canvi de 
residència des d’un altre municipi de Catalunya o de la resta de l’Estat. 
 
Emigració interna 
Baixes registrades en el padró municipal d’habitants durant un determinat any per canvi de 
residència a un altre municipi de Catalunya o de la resta de l’Estat. 
 
Saldo migratori intern 
És la diferència entre la immigració registrada (altes del padró d’habitants) i l’emigració registrada 
(baixes del padró d’habitants) d’un determinat municipi en un període de temps concret. Les altes 
i les baixes dels padrons d’habitants municipals que es tenen en compte en la comptabilització 
del saldo migratori intern són només aquelles fruit de canvis de residència amb procedència o 
destinació a un altre municipi de Catalunya o de la resta de l’Estat. 
 
Immigració exterior 
Altes registrades en el padró municipal d’habitants durant un determinat any per canvi de 
residència quan el municipi de procedència és l'estranger i el de destinació és qualsevol dels 
municipis de Catalunya. La immigració externa inclou tant l'arribada de persones de nacionalitat 
espanyola com estrangera que procedeixen de l'estranger. Les dades de la immigració exterior 
procedeixen exclusivament de l'explotació de les altes municipals de població procedent de 
l'estranger. Els anys 2001, 2002 i 2003 no s'han publicat les dades sobre immigració exterior per 
la falta d'exhaustivitat que presenten (aquests fluxos tendien a incorporar-se directament en el 
Padró continu d'habitants per la via de les altes padronals per omissió d'inscripció anterior). A 
partir de l'any 2004 es tornen a publicar els fluxos d'immigració exterior perquè el nombre total de 
moviments té una exhaustivitat raonable, tot i que presenta un elevat nombre de no consta en la 
variable nacionalitat. 
 
Emigració exterior 
Baixes registrades en el padró municipal d’habitants durant un determinat any per canvi de 
residència a un altre municipi de l’estranger. L’emigració externa inclou tant la sortida de 
persones de nacionalitat espanyola com estrangera. La sèrie d'emigració externa s'inicia l'any 



2005, any en què les dades, després d'analitzades, comencen a tenir consistència, tot i que 
presenta un elevat nombre de casos amb "no consta" en la variable país de destinació. 
 
2.5 INDICADORS DEMOGRÀFICS 
 
Edat mitjana a la maternitat 
Edat mitjana en què les dones tenen descendència, tenint en compte els naixements segons 
l’edat de la mare. Es calcula a partir de les taxes específiques de fecunditat per edats. 
EMM = [Σ(Mitjana interval)*TEFtx] / ΣTEFtx 
 
Edat mitjana de la població 
Mitjana aritmètica de les edats dels individus que componen una població. 
EMP = Suma [(Meitat de l’interval) * Població de l’interval d’edat] / Poblaciótotal 
 
Esperança de vida en néixer 
Nombre d’anys que, de mitjana, pot esperar viure una persona en el moment del naixement, 
suposant que es compleixen les pautes de mortalitat d’un any determinat. Es calcula a partir de 
les probabilitats de mort per edat, mitjançant l’elaboració de taules de mortalitat. 
 
Índex de dependència juvenil 
Relació entre els individus de menys de 15 anys i la població de 15 a 64 anys, expressat en tant 
per cent. Té en compte l’aspecte estrictament demogràfic. 
IDJ = P(0-14 anys) / P(15-64 anys) *100 
 
Índex de dependència senil 
Relació entre els individus de més de 64 anys i la població de 15 a 64 anys, expressat en tant 
per cent. Té en compte l’aspecte estrictament demogràfic. 
IDS = P(65 anys i més) / P(15-64 anys) *100 
 
Índex de dependència total 
Relació entre els individus de menys de 15 anys i els de més de 64 anys, i la població de 15 a 64 
anys, expressat en tant per cent. Té en compte l’aspecte estrictament demogràfic. 
IDT = [P(0-14 anys)+ P(65 anys i més)] / P(15-64 anys) *100 
 
Índex de sobreenvelliment 
Relació entre els individus de més de 84 anys i els de més de 64 anys, expressat en tant per 
cent. 
ISE = P(85 anys i més) / P(65 anys i més) *100 
 
Índex d'envelliment 
Relació entre els individus de més de 64 anys i els de menys de 15 anys, expressat en tant per 
cent. 
IE = P(65 anys i més) /  P(0-14 anys) *100 
 
Índex sintètic de fecunditat (ISF) 
S’anomena també “nombre mitjà de fills per dona”. Reflecteix el nombre mitjà de fills que tindria 
una dona durant el transcurs de la seva vida, suposant que no hi ha mortalitat femenina durant 
els seus anys de fertilitat i que, durant aquest període, es registren exactament les taxes 
específiques de fecunditat de l’any en qüestió. Es calcula sumant les taxes específiques de 
fecunditat per edats. 



ISF = Σ(T.E.F)tx / 1.000 
 
Taxa bruta de mortalitat 
Relació entre les defuncions produïdes en un any determinat i la població mitjana de l’àmbit 
territorial analitzat, expressada en tant per mil.   
TBM = Defuncions / Pmitjana  *1000 
 
Taxa bruta de natalitat 
Relació entre els naixements produïts en un any determinat i la població mitjana de l’àmbit 
territorial analitzat, expressada en tant per mil.   
TBN = Naixements / Pmitjana *1000 
 
 
3. ECONOMIA 
 
3.1 DADES MACROECONÒMIQUES 
 
Renda Familiar Bruta Disponible 
Macromagnitud que mesura els ingressos què disposen els residents d'un territori per destinar-
los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies 
directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració 
d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de 
l'Administració Pública mitjançant els impostos i les prestacions socials.  
Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el 
conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap 
consum del capital fix. 
 
Producte Interior Brut 
El Producte Interior Brut és la macromagnitud més coneguda per a mesurar l’activitat econòmica 
i la que es pren com a referència per analitzar la situació econòmica d’un territori.  
 
El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat de 
producció de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor 
de la producció recull la incidència dels impostos lligats a la producció i de les subvencions 
d'explotació. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les 
diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits 
bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat. 
 
El valor afegit brut (VAB)  
Representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a 
diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres 
matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no 
s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només 
s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són els suportats per les empreses 
com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del 
valor d'allò produït i venut. 
 
El VAB es calcula directament a partir de l'activitat dels diferents sectors econòmics i s'ha 
minorat pel cost que suposa la intermediació financera dels serveis bancaris. S'ofereixen 



resultats per a quatre grans sectors d'activitat econòmica: agricultura, indústria, construcció i 
servei 
 
3.2 ENTITATS DE DIPÒSIT. 
 
Entitats de dipòsit 
Sucursals obertes al públic de bancs, caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit a 1 de gener de 
2012.  
 
Taxa d’entitats de dipòsit 
Relació entre el nombre d'entitats de dipòsit  i la població total d’un territori. 
Taxa oficines i caixes d'estalvis = Oficines i caixes / Població * 1000 
 
 
3.3 HISENDA PÚBLICA. 
 
Deute viu dels ens locals 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publica les dades anuals del deute viu de 
les entitats locals (Ajuntaments, Cabildos i Diputacions). 
 
Per "deute viu" s'entén el valor nominal total de les obligacions brutes de les administracions 
públiques, a excepció de les obligacions representades per actius financers que estiguin en 
mans del sector administracions públiques.  
 
El deute viu estarà constituït per les obligacions de les administracions públiques en les següents 
categories: efectius i dipòsits, títols que no siguin accions, amb exclusió de productes financers 
derivats i préstecs, segons les definicions del SEC95 (Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals). 
 
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 
Tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de subjectes passius en funció 
de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. Constitueixen la 
renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. 
Les circumstàncies personals i familiars graduen la quota de l’import mitjançant les deduccions 
legalment establertes. 
 

Base imposable de l’IRPF 
Total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu. Inclou 
principalment, els rendiments del treball, el capital immobiliari i mobiliari, els rendiments 
empresarials i professionals i les variacions patrimonials. 
 
Quota resultant de l’IRPF 
Quantia resultant de minorar les deduccions per doble imposició (ja sigui per dividends, 
internacional...) i de les imposicions fiscals a la quota líquida. 

 
Impost de Béns Immobles (IBI) 
L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns 
immobles en els termes que estableix el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (TRLCI). 
La gestió d'aquest tribut és competència dels ajuntaments amb el suport de l'Administració 
estatal, especialment en els municipis amb mitjans escassos. 



El Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del 
cadastre immobiliari (TRLCI), classifica els béns immobles en urbans, rústics i de 
característiques especials. 
 

La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es 
determina, es notifica i és susceptible d'impugnació conforme al que disposen les 
normes reguladores del cadastre immobiliari. 

 
La base liquidable és el resultat d'aplicar una reducció a la base imposable, que es 
calcula segons el que disposen els articles 67 al 70 del TRLCI. 

 
La quota íntegra és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen a què 
es refereix l'article 72 del TRLCI. 

 
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
L'impost sobre vehicles (IVTM) és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta 
naturalesa aptes per circular per vies públiques. 
 
La quota de l'IVTM s'exigeix de conformitat amb el quadre de tarifes aprovades per la llei amb 
caràcter general i aplicables segons la potència i classe del vehicle. 
 
Sobre aquestes tarifes bàsiques fixades a l’article 95 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’aplica el coeficient 
aprovat per l’ajuntament, i s’obté la quota a satisfer. 
 
El deute tributari és, doncs, l'aplicació sobre la quota tributària dels coeficients aprovats pels 
ajuntaments per a cadascuna de les classes de vehicles. 
 
 
 
4. ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques 2009 (CCAE-09) 
Instrument estadístic de classificació d'activitats econòmiques que permet categoritzar les unitats 
productives (empreses i establiments) en funció del tipus d'activitat que desenvolupen.  
Donat que les activitats econòmiques no són constants en el temps sinó que estan subjectes a 
canvis, es fa necessari actualitzar els instruments de classificació als canvis en l’estructura 
econòmica. Així, amb l’actualització de la classificació s’ha produït una sèrie de canvis en la 
categorització i en la codificació de les activitats que fa que les dades publicades segons la 
CCAE-09 no siguin directament comparables a les publicades segons la CCAE-93 i que es 
trenqui la sèrie estadística. La classificació per sectors econòmics que s’utilitza en tots els 
apartats d’aquest anuari és la següent: 
 

Activitats Sectors 
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Agricultura 
Indústries extractives 
Indústries manufactureres 
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire 
condicionat 
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de 
residus i descontaminació 

Indústria 



Construcció Construcció 
Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i 
motocicletes 
Hostaleria 

Comerç, restauració i 
hoteleria 

Transport i emmagatzematge 
Transport i 
comunicacions 

Informació i comunicacions 
Activitats financeres i d'assegurances 
Activitats immobiliàries 
Activitats professionals, científiques i tècniques 
Activitats administratives i serveis auxiliars 

Serveis a la producció 

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 
Educació 
Organismes extraterritorials 

Administració Pública i 
educació 

Activitats sanitàries i de serveis socials 
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 
Altres serveis 
Activitats de les llars que donen ocupació a personal 
domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis 
per a ús propi 

Sanitat i serveis socials 

 
4.1 CENTRES DE COTITZACIÓ 
 
Centres de cotització 
Centres de cotització a la Seguretat Social amb un o més treballadors assalariats que 
desenvolupen la seva activitat econòmica en un territori determinat. Les dades corresponen al 
Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de la mineria del carbó. 
 
Grandària del centre de cotització 
Classificació dels centres de cotització segons el nombre de treballadors assalariats que tenen. 
Es classifiquen en 4 grans grups: d’1 a 10 assalariats/ades, de 11 a 50 assalariats/ades, de 51 a 
250 assalariats/ades, i més de 250 assalariats/ades. 
 
4.2 POBLACIÓ ASSALARIADA 
 
Població assalariada 
Població ocupada que du a terme una activitat remunerada per compte d’altri.  
 
4.3 POBLACIÓ DEL RÈGIM AUTÒNOM 
 
Població del règim autònom 
Població ocupada que du a terme una activitat remunerada per compte pròpia sense treballadors 
assalariats a càrrec. 
 
4.4 COMPONENT TECNOLÒGIC i GRAU DE CONEIXEMENT 
 
Els canvis donats en l’organització productiva de la societat porten a la necessitat d’observar si la 
forma de produir i la localització de l’activitat econòmica ha variat durant els últims anys i en 
quina mesura el canvi en la base productiva ha estat donat per l’impuls de l’economia del 
coneixement. 
 



Així, es distingeix entre les activitats industrials d’alta o mitjana tecnologia i les de baixa 
tecnologia, en funció del grau  de recerca i desenvolupament en el valor final de la producció. Per 
a les activitats econòmiques del sector serveis es distingeix entre aquelles basades en 
coneixement i aquelles que no, en funció de criteris  d’ús de tecnologia, intensitat de recerca i 
desenvolupament i qualificació en mà d’obra. 
 
L’anàlisi del component tecnològic i grau de coneixement pren com a base la classificació 
d’activitats proposada per l’Eurostat i adaptada a la Classificació Catalana d’Activitats 
Econòmiques (CCAE-09). 
 

Font: elaboració pròpia a partir de la classificació proposada per l’EUROSTAT. 
 
5. MERCAT DE TREBALL 
 
5.1 ATUR REGISTRAT 
 
Atur registrat 
Recull les demandes d’ocupació registrades en les Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(OSOC) que estan actives l’últim dia laborable de cada mes i que no es corresponen amb cap de 
les següents situacions: pluriocupació, millora d’ocupació, col·laboració social, jubilats, persones 
de més de 65 anys, en recerca d’ocupació conjuntural o de jornada inferior a 20 hores, 
estudiants, demandes suspeses, compatibilitat de prestacions, treballadors eventuals agrícoles 

Activitats econòmiques que demanden alt 
component tecnològic 

Activitats econòmiques que demanden alt grau de 
coneixement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20- Indústries químiques 
21- Fabricació de productes farmacèutics 
26- Productes informàtics i electrònics 
27- Fabricació de materials i equips elèctrics 
28- Fabricació de maquinària i equips ncaa 
29- Fabricació de vehicles de motor, remolcs i 
semiremolcs 
30- Altres materials de transport 
33- Reparació i instal·lació de maquinària i equips 

61- Telecomunicacions 
62- Serveis de tecnologies de la informació 
63- Serveis d'informació 
64- Mediació financera, excepte assegurances i fons de 
pensions 
65- Assegurances, reassegurances i fons de pensions, 
excepte la Seguretat Social obligatòria 
66- Activitats auxiliars de la mediació financera i 
d'assegurances 
69- Activitats jurídiques i de comptabilitat 
70- Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria 
de gestió empresarial 
71- Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i 
anàlisis tècnics 
72- Recerca i desenvolupament 
73- Publicitat i estudis de mercat 
74- Altres activitats professionals, científiques i tècniques 
75- Activitats veterinàries 
77- Activitats de lloguer 
78- Activitats relacionades amb l'ocupació 
80- Activitats de seguretat i investigació 
82- Activitats administratives d'oficina i altres activitats 
auxiliars a les empreses 
84- Administració pública, defensa i Seguretat Social 
obligatòria 
85- Educació 
86- Activitats sanitàries 
87- Activitats de serveis socials amb allotjament 
88- Activitats de serveis socials sense allotjament 
90- Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 
91- Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres 
activitats culturals 



subsidiats, rebuig d’accions d’inserció laboral, i altres causes com no tenir disponibilitat 
immediata o estar en situació d’incapacitat laboral transitòria o de baixa mèdica. Les dades 
corresponen al nombre de persones aturades registrades a l'oficina d'ocupació el darrer dia del 
mes de desembre. 
 
Atur registrat per nivell formatiu 
Les categories d’atur registrat per nivell formatiu s’agrupen de la següent manera: 
-Sense estudis: recull les persones sense estudis o amb estudis primaris incomplets. 
-Estudis primaris: recull les persones amb estudis primaris complets i d’educació general. 
-Estudis secundaris: recull les persones amb estudis de programes de formació professional i de 
tècnics i professionals de suport. 
-Estudis universitaris: recull les persones amb estudis universitaris de primer, segon o tercer 
cicle, i altres estudis postsecundaris. 
 
Prestacions per desocupació 
Les dades de prestacions per desocupació s'obtenen a partir de l'explotació estadística dels 
registres administratius de persones beneficiàries d'aquest tipus de prestacions. Corresponen a 
l'últim dia de l'any. 
La prestació contributiva (també anomenada prestació d’atur) és aquella a la que poden accedir 
les persones que han realitzat una cotització prèvia a la Seguretat Social per a tal contingència, 
sempre i quan es reuneixin tots els requisits. 
La prestació de nivell assistencial (també anomenada subsidi d’atur) es pot percebre per 
diferents motius: haver esgotat la prestació contributiva; no haver cobert el període mínim de 
cotització per accedir a la prestació contributiva; ésser emigrant retornat; haver estat excarcerat; 
etc. 
La renda activa d’inserció és una renda econòmica orientada a determinats col·lectius i vinculada 
a la realització d’accions en matèria de polítiques actives d’ocupació. 
 
5.2 CONTRACTACIÓ REGISTRADA 
 
Contractació laboral registrada 
Contractes registrats a les Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (OSOC) i comunicacions 
de contractació que realitzen les empreses, amb lloc de treball a Catalunya. 
 
5.3 REGULACIÓ D’OCUPACIÓ 
 
Expedients de regulació d'ocupació 
Nombre d’expedients autoritzats i no autoritzats tramitats per les empreses i els representants 
legals dels treballadors per tal de sol·licitar la suspensió o extinció de les relacions laborals o 
reduccions de jornada, per causes econòmiques o d’altre tipus, i que han estat resolts per 
l’autoritat laboral.  
 
5.4 SINISTRALITAT LABORAL 
 
Sinistralitat laboral 
Conjunt d’accidents amb baixa registrats per causes laborals que tenen lloc durant la jornada de 
treball. 
 
5.5 PRINCIPALS INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL 
 



Població activa estimada 
El mètode que s’utilitza per calcular la població activa estimada aplica les taxes d’activitat per 
sexe i edat que estan disponibles a l’EPA provincial a la població potencialment activa (16 a 64 
anys) de cada municipi segons les dades del Padró continu, publicades per l’INE a 1 de gener de 
cada any. D’aquí s’obté una població activa estimada per sexe i edat del municipi. 
 
Índex de joventut de la població activa 
Relació entre la població compresa entre els 15 i 39 anys i la població compresa entre els 40 i 64 
anys (anys inclosos), expressat en tant per cent. No és un indicador econòmic, sinó que té en 
compte la base demogràfica. 
IJPA = Població(15-39 anys) / Població(40-64 anys) *100 
 
Índex de renovació de la població activa 
Relació entre la població compresa entre els 15 i 24 anys i la població compresa entre els 55 i 64 
anys (anys inclosos), expressat en tant per cent. No és un indicador econòmic, sinó que té en 
compte la base demogràfica. 
IRPA = Població(15-24 anys) / Població(55-64 anys) *100 
 
Índex de sinistralitat per grans sectors 
Relació entre els accidents amb baixa registrats per causes laborals que tenen lloc durant la 
jornada de treball i la població assalariada que treballa en un sector d’activitat econòmica 
determinat. S’expressa en nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades i permet així 
comparar la sinistralitat entre sectors. 
 
Proporció de contractació laboral registrada de població estrangera 
Relació entre el total de contractes laborals registrats a estrangers i el total de contractes signats, 
expressada en tant per cent. 
PcontEstr = Cont Estr / Cont Total *100 
 
Proporció de contractació laboral registrada mitjançant ETT 
Relació entre el total de contractes laborals registrats mitjançant empreses de treball temporal 
(ETT) i el total de contractes signats, expressada en tant per cent. 
PContETT = Cont ETT / Cont Total *100 
 
Taxa d'atur registrat 
Relació entre la població desocupada d’entre 16 i 64 anys registrada a les oficines públiques de 
treball i la població activa  que comprèn el conjunt de persones de 16 a 64 anys corresponent a 
l’estimació a partir de les dades del Padró Continu de cada any i de la mitjana anual de l’EPA de 
la província de Barcelona. Aquest càlcul es realitza segons la mateixa metodologia que la Xarxa 
d’Observatoris de la Diputació de Barcelona. 
TAtR = PAturada  registrada (16-64 anys) / PActiva Local Estimada (16-64 anys) *100 
 
Taxa de temporalitat contractual 
Relació entre el nombre de contractes temporals i el nombre total de contractes registrats, 
expressada en tant per cent. 
TTempCont = Cont Temp / Cont Total *100 
 
Taxa d'ocupació censal 
Relació entre la població ocupada entre 16 i 64 anys i la població total entre 16 i 64 anys. 
TOcC = POcupada (16-64 anys) / PTotal (16-64 anys) *100 



 
6. TURISME 
 
Nombre d’hotels i de places per categoria 
Nombre d’establiments hotelers i de places, a partir de la informació del Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat. En el cas de les dades per categoria hotelera, s’inclouen places de 5 estrelles 
però no hotels perquè hi ha un hotel de 4 estrelles que disposa d’habitacions amb categories de 
4 i de 5 estrelles, tot i que en termes d’establiment aquest està inclòs en el grup d’hotels de 4 
estrelles. 
 
Percentatge d’ocupació hotelera 
Mitjana del percentatge mensual d’ocupació de cada establiment hoteler amb què treballa el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat i que respon el qüestionari de recollida de dades. 
 
 
7. HABITATGE 
 
7.1 CENS D’EDIFICIS I HABITATGES 
 
Habitatge 
Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, 
reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no 
fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es 
consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació 
humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que 
es facin servir exclusivament com a locals). 
 
Habitatge familiar 
Habitatge destinat a ser habitat per una o diverses persones, no necessàriament unides per 
parentiu, que no constitueixen un col·lectiu. 
 
Habitatge principal 
Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges 
principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments. 
 
Habitatge secundari 
Habitatge destinat a ser ocupat només ocasionalment (per exemple durant les vacances o caps 
de setmana) o a utilitzar-se de manera continuada i no estacional, però sense ser residència 
habitual (per exemple per a lloguers successius de curta durada). 
 
Habitatge buit 
Habitatge que no està ocupat, disponible per a venda o lloguer, o fins i tot abandonat. 
 
7.2 HABITATGES INICIATS I ACABATS 
 
Habitatges iniciats 
Projectes visats: nombre d'expedients i habitatges d’obra nova, segons els visats d’obra dels 
col·legis d’aparelladors. 
Qualificacions provisionals de protecció pública: nombre d’expedients i habitatges de protecció 
pública, segons les qualificacions provisionals expedides per la Direcció General d’Habitatge. 



 
Habitatges acabats 
Certificats finals d’obra: nombre d'expedients i habitatges d’obra nova, segons els certificats 
finals d’obra dels col·legis d’aparelladors. 
Qualificacions definitives de protecció pública: nombre d’expedients i habitatges de protecció 
pública, segons les qualificacions definitives expedides per la Direcció General d’Habitatge. 
Cèdules d’habitabilitat: nombre d’expedients i habitatges lliures, segons les cèdules d’habitabilitat 
sol·licitades a la Direcció General d’Habitatge. 
 
7.3 MERCAT DE LLOGUER 
 
Mercat de lloguer 
La Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer dipositades a 
l'INCASOL publica les dades del mercat de lloguer dels àmbits amb més de 100 contractes 
registrats a l'any. 
 
Contractes de lloguer  
Nombre de contractes de lloguer registrats a cada un dels àmbits territorials segons les fiances 
de lloguer dipositades a l'INCASOL. 
 
Lloguer mitjà 
Valor mensual dels lloguers registrats a cada un dels àmbits territorials. 
 
8. EDUCACIÓ 
 
Sistema d’Indicadors d’Educació 
El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, ubicat dins del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, publica des del 1995 el Sistema d’Indicadors d’Educació de 
Catalunya, basat en els indicadors i directrius del sistema d’indicadors d’educació de l’OCDE. 
 
En el present anuari s’ha volgut adaptar aquest sistema d’indicadors d’educació als municipis del 
Baix Llobregat amb la intenció de fer possible la comparació de les dades municipals i comarcals 
amb les de Catalunya i al resta de països de l’OCDE. No obstant, no tots els indicadors han 
pogut ser inclosos a causa de la manca de disponibilitat d’algunes dades a nivell municipal i/o 
comarcal. 
 
El Sistema d’Indicadors d’Educació s’estructura en quatre parts: 

-Indicadors de context: ens situen en la situació socioeconòmica i cultural d’un determinat 
territori amb la intenció d’ajudar-nos a entendre millor el seu entorn educatiu, ja que 
condiciona part del seu sistema d’educació i el seu desenvolupament. 
-Indicadors de recursos: la quantitat i distribució dels recursos que un país destina a 
l’educació influeix la qualitat del servei. Encara que els indicadors de recursos econòmics 
només estan disponibles a nivell català, la informació sobre recursos humans està disponible 
a nivell municipal. 
-Indicadors de processos i d’escolarització: tant els nivells d’escolarització com els processos 
que prenen lloc als centres escolars públics i privats són importants per entendre els 
resultats dels alumnes i les diferències que poden existir entre grups. 
-Indicadors de resultats: aquests indicadors pretenen mostrar quin és el nivell educatiu de la 
població general, entenent que el sistema educatiu influeix de forma preferent aquests 
resultats. 



 
8.1 INDICADORS DE CONTEXT 
 
Enquesta Demogràfica 
L'Enquesta demogràfica 2007 és una estadística oficial integrada a la Llei del Pla estadístic de 
Catalunya 2006–2009. 
L'enquesta permet mantenir actualitzades les variables clàssiques d'estructura demogràfica com 
ara l'estat civil, l'estructura familiar, les migracions, el nivell d'estudis, el coneixement de les 
llengües, la relació amb l'activitat econòmica i l'habitatge. 
 
Nivells educatius classificats en l'Enquesta Demogràfica 
-Sense estudis: no sap llegir o escriure i sense estudis 
-Estudis primaris i secundaris: primer grau i ESO 
-Formació Professional (tots 2 cicles) 
-Estudis Universitaris: diplomatura, llicenciatura, estudis de grau i nivell d'estudis superiors a grau 
(màster,doctorat…) 
 
Educació secundària post obligatòria 
S’inclouen dins d’aquest nivell formatiu les persones que han finalitzat estudis de Cicles 
Formatius de Grau Mig (CFGM); Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS); batxillerat 
elemental. 
 
8.2 INDICADORS DE RECURSOS 
 
Cicles formatius 
Els cicles de formació professional es divideixen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El 
primer proporciona el títol de tècnic o tècnica i el segon el títol de tècnic superior o tècnica 
superior. 
 
Famílies professionals 
Els cicles formatius es distribueixen en les següents famílies professionals: Activitats físiques i 
esportives; Agrària;Comerç i màrqueting;Electricitat i electrònica; Fabricació mecànica;Hoteleria i 
turisme;Imatge personal;Indústries extractives; Instal·lació i manteniment;Química;Seguretat i 
medi ambient;Tèxtil, confecció i pell;Administració i gestió;Arts gràfiques; Edificació i obra 
civil;Energia i aigua;Fusta, moble i suro; Imatge i so; Indústries alimentàries; Informàtica i 
comunicacions;Maritimopesquera;Sanitat; Serveis socioculturals i a la comunitat;Transport i 
manteniment de vehicles. 
 
8.3 INDICADORS DE PROCESSOS I ESCOLARITZACIÓ 
 
Alumnes amb necessitats educatives específiques i especials (NEE) 
Aquests es divideixen en tres categories:  
-Necessitats educatives específiques especials: són aquells alumnes que presenten deficiències 
de tipus psíquiques, visuals, motrius, Síndrome de Down, Psicòtics, autistes o amb trastorns 
greus de la personalitat.  
- Necessitats educatives específiques específiques: són aquelles que presenten incorporació 
tardana, sobredotació intel·lectual o situació social desfavorida.  
- Altres: són aquells alumnes amb necessitats educatives específiques que no estan 
contemplades en les anteriors categories. 
 



8.4 INDICADORS DE RESULTATS 
 
Èxit escolar 
Indicador que mesura el percentatge d’alumnat del darrer curs de l’Educació Secundària 
Obligatòria que ha aconseguit graduar-se.  
Èxit escolar= alumnat graduat / alumnat avaluat * 100 
 
9. SALUT 
 
Centre d'Atenció Primària (CAP) 
Estructura física i funcional que permet el desenvolupament adequat de l'atenció primària de 
salut per part de l'equip de professionals sanitaris i no sanitaris que hi presten els seus serveis. 
 
Centre d'Atenció Continuada (CAC) 
Estructura física i funcional que permet l'atenció a les demandes de la població que es facin fora 
de l'horari normal d'activitat de l'equip d'atenció primària (EAP), tant en un centre com en un 
domicili. 
 
Centre de Salut Mental 
Espai relacional i terapèutic, de caire comunitari, que permet a l'usuari continuar integrat en el 
seu medi sociofamiliar. Està dirigit a la rehabilitació psicosocial d'aquelles persones amb trastorn 
mental sever, amb un cert grau d'autonomia i estabilitat, que no presenten situacions de 
descompensació aguda. 
 
Centre Sociosanitari  
Recurs d'internament dotat de característiques estructurals i de personal necessari per atendre 
pacients amb problemes sociosanitaris. Poden ser centres d'internament de finalitat 
sociosanitària exclusivament o hospitals autoritzats, tant per a l'internament d'aguts com per al 
sociosanitari. 
 
Consultori local 
Centres sanitaris que, sense consideració de centres de salut, proporcionen atenció sanitària no 
especialitzada en l'àmbit de l'atenció primària. Aquests consultoris depenen, funcionalment, d'un 
centre de salut. 
 
Farmàcia hospitalària  
Servei de farmàcia dins d'un hospital general, sigui públic o privat. 
 
Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) 
Interrupció voluntària d'un embaràs abans que el fetus sigui capaç de sobreviure 
independentment (entre 20 i 28 setmanes de gestació). Els tres motius legals que inclou la llei 
pels quals es permet la interrupció de l'embaràs són:  
-perill per a la vida, salut física o psíquica de la dona. 
-presumpció de defectes del fetus. 
-violació. 
Es recorda que aquest anuari recull dades anteriors a l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2010 de 
salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs. 
 
Llit hospitalari 



Llit atès amb regularitat per personal mèdic i d'infermeria, situat en una zona del centre 
hospitalari on s'ofereix atenció continuada als malalts ingressats. S'hi inclouen les incubadores i 
només els llits en funcionament. S'exclouen d'aquest concepte els llits de parts, de nounats sans, 
d'anestèsia i reanimació, d'observació a la unitat o serveis d'urgències, de consulta externa, del 
personal del centre i dels acompanyants del malalt. Es poden classificar en dues tipologies: 
d'atenció d'aguts i d'atenció sociosanitària. 
 
Tractaments per drogodependència 
Tractaments iniciats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències per lloc de residència del 
drogodependent i droga principal que motiva el tractament. Les drogues principals que motiven el 
tractament que es consideren en aquest anuari són: heroïna, cànnabis, cocaïna, tabac, alcohol i 
altres (on s’inclouen: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i 
sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives). 
 
Temps d’espera en intervencions quirúrgiques 
El Servei Català de la Salut registra, segons centres mèdics, el nombre de pacients registrats en 
llistes de temps d’espera per a sotmetre’s a intervencions quirúrgiques. En l’anuari es recullen el 
nombre total de pacients registrats en llistes d’espera de cada un dels centres mèdics del Baix 
Llobregat (registrats en aquesta font d’informació). El temps d’espera es registra en dies. 
 
Temps d’espera en proves diagnòstiques 
El Servei Català de la Salut registra, segons centres mèdics, el nombre de pacients registrats en 
llistes de temps d’espera per a sotmetre’s a proves diagnòstiques. En l’anuari es recullen el 
nombre total de pacients registrats en llistes d’espera de cada un dels centres mèdics del Baix 
Llobregat (registrats en aquesta font d’informació). El temps d’espera es registra en dies. 
 
10. SERVEIS i PRESTACIONS SOCIALS  
 
10.1. PRESTACIONS SOCIALS  
 
Pensions no contributives de la Seguretat Social 
Les pensions no contributives de la Seguretat Social consideren dues modalitats: la de jubilació i 
la d'invalidesa. Accedeixen a la de jubilació les persones que han complert 65 anys, mentre que 
les d'invalidesa les reben les majors de 18 anys que presenten una disminució superior al 65%. 
En qualsevol cas, per obtenir-les cal no disposar de rendes superiors a l'import bàsic de la 
pensió que correspondria a les característiques del sol·licitant. L'import a percebre es fixa de 
manera que la renda total del beneficiari no sigui superior a l'import bàsic de la pensió. A partir 
de l'any 2006, les pensions d'invalidesa corresponents a beneficiaris que superin els 65 anys 
d'edat passen a ser considerades de jubilació. Aquest nou criteri de comptabilització ja havia 
estat aplicat l'any 2001 a les xifres per al conjunt d'Espanya. Aquesta és l'única prestació 
econòmica de la Seguretat Social, la gestió i concessió de la qual ha estat traspassada a la 
Generalitat, tot i que la Tresoreria General de la Seguretat Social n'efectua el pagament. 
 
Ajuts complementaris a les pensions de viduïtat 
Els ajuts complementaris a les pensions de viduïtat van ser establerts per l'Acord de Govern d'1 
d'abril del 2003 i la primera convocatòria pública d'aquests ajuts es va realitzar mitjançant l'Ordre 
BEF/179/2003 de 14 d'abril. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que, percebent 
una pensió de viduïtat del sistema de la Seguretat Social, reuneixin els requisits de no rebre 
rendes de treball actiu i, en qualsevol cas, de no percebre rendes de quantia superior al límit 
establert. L'import de l'ajut es fixa en funció dels ingressos de la persona beneficiària i de la 



quantia bàsica de la prestació que estableix el Govern anualment. L'any 2006 aquesta quantia es 
va establir en 38 euros mensuals. La gestió d'aquestes prestacions està encomanada a l'Institut 
Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 
 
Ajuts de suport a les famílies amb infants 
Els ajuts de suport a les famílies amb infants van ser convocats per primera vegada per l'Ordre 
de 14 d'abril de 1999 pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. Aquesta prestació ha anat 
evolucionant fins a ampliar-ne l'àmbit d'aplicació i l'import econòmic. A partir de l'any 2003 
aquesta prestació s'adreça a totes les famílies residents a Catalunya que tenen fills menors de 3 
anys i a les famílies nombroses amb infants menors de 6 anys. L'any 2006 l'import de la 
prestació anual és de 600 euros per infant, i de 700 euros en el cas de les famílies nombroses. 
Per a l’any 2011 no es disposa de dades d’aquest tipus d’ajuts. 
 
10.2. RECONEIXEMENT LEGAL DE DISMINUCIÓ 
 
Disminució de tipus físic 
En disminució de tipus físic es consideren: 
-Persones amb discapacitats físiques motòriques: Persones que tenen afectada la capacitat del 
moviment. Aquesta afectació pot haver estat causada per accidents, malalties o malformacions 
que lesionen el sistema nerviós central (accidents cerebrovasculars, traumatismes 
cranioencefàlics, paràlisi cerebral, esclerosi múltiple, Parkinson...), que lesionen el sistema 
nerviós perifèric (radiculopaties, poliomielitis, lesions plexurals, neuropaties...) o que afecten el 
sistema musculoesquelètic (amputacions, distròfies musculars, malalties reumàtiques 
generatives...). 
-Persones amb discapacitats físiques no motòriques: Persones que per causes orgàniques 
(malalties renals, cardíaques, pulmonars o hormonals) no poden desenvolupar una vida 
normalitzada a causa de la fatiga, la impossibilitat de realitzar esforços, etc. 
 
Disminució de tipus mental 
En disminució de tipus mental es consideren: 
-Persones amb discapacitats psíquiques: Persones amb deficiències mentals tant congènites 
(conseqüència de les lesions genètiques, en el part o malalties de la mare durant l'embaràs...) 
com adquirides (malalties en els primers dies de vida, accidents que afecten el còrtex cerebral, 
malalties  degeneratives com l'Alzheimer...). Aquest col•lectiu es caracteritza per tenir una funció 
intel·lectual inferior a la mitjana, amb la capacitat de comprensió i informació reduïda. No s'hi 
inclouen les persones considerades a l'apartat següent com a malalts mentals. 
-Persones amb malalties mentals: Persones que sofreixen trastorns cognitius, de l'afectivitat o 
alteracions de la conducta. 
 
Disminució de tipus sensorial 
En disminució de tipus sensorial es consideren: 
-Persones amb discapacitats visuals: Persones que tenen una manca total o parcial de visió que 
els impedeix portar una vida plena (ceguesa parcial o total). 
-Persones amb discapacitats auditives: Persones que tenen una manca total o parcial d'audició 
que els impedeix portar una vida plena. Com a conseqüència, també pot mancar la capacitat de 
la parla (sordesa total o parcial, sordmudesa...). 
 
Grau de disminució legalment reconeguda 
El grau de disminució l'estableix l'equip de valoració basant-se en informes tècnics elaborats en 
la sessió de valoració, en aplicació dels Barems de Valoració de Deficiències (Ordre ministerial 



de Treball i Seguretat Social de 8 de març de 1984). Es proposa mesurar el percentatge de 
capacitats perdudes per l'individu, tenint en compte els factors socials complementaris. 
 
10.3. ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS  
 
Centres d'atenció especialitzada per a persones amb disminució 
Centre que ofereix els serveis d'acolliment diürn d'atenció especialitzada a persones amb greus 
disminucions que, a causa del seu alt grau d'afectació, necessiten atenció i suport per a les 
activitats de la vida diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa general del 
sistema educatiu. 
 
Centres de dia per a gent gran 
Centre que ofereix els serveis d'acolliment diürn i d'assistència a l'activitat de la vida diària per a 
persones grans amb dependències. Aquests serveis es poden prestar en un establiment 
específic o bé com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa 
funcional d'activitats diürnes d'una residència. Els destinataris són persones grans que 
necessiten organització, supervisió i assistència tècnica en el desenvolupament de les activitats 
de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar. 
 
Centres residencials per a persones amb disminució 
Centre que ofereix els serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que té 
una funció per a les activitats de la vida diària i que, per raons familiars, socials o de localització 
geogràfica, no poden viure a casa seva, de manera que és indispensable ingressar-les de 
manera temporal o permanent en un centre d'aquestes característiques o substitutòria de la llar, 
adequats per acollir persones amb un alt grau d'afectació que necessiten atenció i suport. 
 
Centres ocupacionals per a persones amb disminució 
Serveis adreçats a facilitar una atenció diürna de tipus rehabilitador a persones amb disminució 
en edat laboral i que no hagin pogut integrar-se en l'àmbit laboral, per tal que puguin assolir la 
màxima integració dins les possibilitats de cada usuari. Aquests serveis adopten dues modalitats: 
-serveis de teràpia ocupacional: s'accentua la funció terapèutica. 
-serveis ocupacionals d'inserció: tenen més importància les activitats prelaborals. 
 
Places en residències per a gent gran 
Nombre de places dels centres que ofereixen els serveis d'acolliment residencial de caràcter 
permanent o temporal per a persones grans. Aquests serveis adopten dues modalitats: 
-Serveis de llar residència: adreçats a persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a 
les activitats de la vida diària, que requereixen un determinat nivell d'organització i suport 
personal. 
-Serveis de residència assistida: adreçats a persones grans que no tenen un grau d'autonomia 
suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten atenció i supervisió constants, 
i que tenen unes circumstàncies sociofamiliars que requereixen la substitució de la llar. No 
s'inclouen els centres d'assistència sociosanitària. 
 
11. EQUIPAMENTS CULTURALS I ESPORTIUS 
 
Biblioteques 
L'Estadística de biblioteques és una estadística censal, amb periodicitat biennal, que té per 
objecte generar informació sobre les principals característiques de les biblioteques, la seva 



estructura, funcionament, equipaments, volum i qualificació del personal implicat, així com les 
despeses i els serveis que ofereixen.  
 
Equipaments esportius 
Des de l'any 1986 el Consell Català de l'Esport gestiona el Cens d'equipaments esportius de 
Catalunya (CEEC), que permet tenir actualitzades totes les dades referides a les instal·lacions 
esportives de Catalunya. D'acord amb l'àmbit del CEEC, es consideren instal·lacions esportives 
les que compleixen els requeriments següents: 
 
 estar construïdes específicament o adaptades per permetre la pràctica fisicoesportiva. 
 tenir un caire esportiu. Resten exclosos expressament d'aquest cens els espais que 
pertanyen a equipaments assistencials o hospitalaris i els espais de caràcter extraesportiu ben 
definit. 
 tenir ús col·lectiu, és a dir, no han de ser d'ús exclusiu familiar. Poden ser, per tant, 
instal·lacions públiques o privades. 
 
L'espai esportiu defineix principalment el tipus d'instal·lació esportiva i, segons les seves 
característiques bàsiques, es poden classificar en tres grans categories: 
 
 convencionals: espais construïts per a la pràctica esportiva de les tipologies més 
tradicionals d'esports. 
 singulars: espais construïts per a la pràctica esportiva, que encara que aquesta pugui 
estar reglada, presenten unes dimensions i característiques adaptades a cada tipus. 
 àrees d'activitat: espais no estrictament esportius, com són les infraestructures o els 
espais naturals, sobre els quals es desenvolupen activitats fisicoesportives. 


