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Presentació 

El Banc d'estadístiques municipals i comarcals de Catalunya (BEMCAT) de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya conté més de 1 .000 taules estadístiques de cadascun dels 945 municipis i de les 41 
comarques de Catalunya. Aquestes taules recopilen informació de periodicitat anual, quinquennal o 
decennal segons les característiques específiques de les diferents fonts estadístiques. 

La informació continguda s'inicia l'any 1975, tanmateix és després de 1980 quan es pot dir que es 
comença a disposar sistemàticament d'informació municipal i a partir de 1990 s'amplia notablement el 
conjunt d'informació estadística continguda a la base. La progressiva consolidació de les activitats 
pròpies del sistema estadístic de Catalunya permet obtenir cada vegada més informació estadística 
desagregada territorialment que és carregada en el banc d'estadístiques municipals i comarcals, per tal 
que es pugui disposar puntualment de dades actualitzades amb desagregació territorial. 

La informació continguda en el BEMCAT correspon a taules estadístiques de distribució de 
freqüències i també tabulacions encreuades per a cadascun dels municipis de Catalunya, amb les 
limitacions derivades de la salvaguarda del secret estadístic de manera que no es pugui produir 
revelació directa ni indirecta de dades individualitzades. En el cas que el reduït nombre de casos 
corresponents a un municipi no permeti difondre informació específica per al municipi sense risc de 
generar una possible revelació indirecta d'informació, el propi disseny i estructura de la base permet 
obtenir tabulacions estadístiques per a agregats territorials de municipis. 

L'Institut d'Estadística de Catalunya fa semestralment l'actualització d'aquest inventari de continguts 
del Banc d'estadístiques municipals i comarcals de Catalunya per tal que es pugui disposar 
puntualment de la relació de taules estadístiques contingude~ en el BEMCAT. Tanmateix la càrrega 
de la informació corresponent a la base de dades es fa de manera regular i continuada en el mateix 
moment en què ja es disposa de les tabulacions municipals, per aquesta raó el contingut real 
d'informació en un moment determinat pot ser més ampli que el referenciat en aquest document. 

Finalment, vull fer constar l'agraïment de l'Institut d'Estadística de Catalunya, a totes les persones i 
organismes del sistema estadístic de Catalunya que amb el seu treball i la seva activitat continuats 
permeten disposar d'un fons d'informació estadística cada vegada més abundant per als nostres 
municipis, comarques i altres agregacions com poden ser els sis àmbits del Pla territorial general de 
Catalunya. 

Barcelona, juny de 1998 

Jordi Oliveras i Prats 
Director 





Introducció 

L'Institut d'Estadística de Catalunya (ldescat) actualitza semestralment aquesta relació que 

conté la informació carregada en el Banc d'estadístiques municipals i comarcals de Catalunya 

BEMCAT. 

La base de dades estadístiques municipals i comarcals és un instrument de gran capacitat per 

emmagatzemar dades, alhora que és un dipòsit segur, ordenat, d'accés senzill i còmode per a 

la recuperació de dades. Aquesta base facilita emmagatzemar tant recomptes de freqüències 

com taules encreuades dels municipis de Catalunya i recuperar aquestes dades per 

municipis, comarques o qualsevol altra agregació territorial d'àmbit supramunicipal, 

independentment de la seva distribució temporal com és el cas de les comarques que poden 

tenir informació associada segons la comarcalització de 1936, 1988 o 1990. 

La informació del BEMCAT està estructurada en tres blocs: 

. estadístiques demogràfiques: estructura, estimacions, fecunditat, mobilitat, llars i famílies, 

i fluxos de població . 

. estadístiques socials: edificis i habitatges, equipaments i serveis, i estadístiques 

electorals . 

. estadístiques econòmiques: macromagnituds, cens agrari, estadística d'establiments, 

professionals i superfícies, hisenda pública, mercat de treball i indicadors d'activitat. 

En l'apartat d'altres estadístiques es recullen els indicadors geogràfics de cada àmbit 

territorial com la superfície, la densitat, l'altitud, les coordenades UTM i el nombre d'entitats de 

població. 

Cal destacar també que per a cada municipi i entitat territorial superior es disposa d'una fitxa 

gràfica amb les dades més rellevants que permeten conèixer els trets més significatius: 

evolució de la població, estructura d'edats, població per sectors d'activitat, coneixement del 

català i la seva localització geogràfica. 

Respecta a l'anterior edició s'hi han incorporat les taules procedents de l'Estadística de 

població de 1996 corresponents al coneixement del català i a la relació amb l'activitat. Per 

últim cal dir que hi ha taules que es poden consultar des de diferents temes. Aquestes taules 

van referenciades en la segona opció de tema en lletra cursiva i amb el codi identificatiu entre 

parèntesis. 

L'Institut d'Estadística de Catalunya disposa d'un Web a Internet. A través d'aquest servei 

es pot accedir també al Banc d'estadístiques municipals i comarcals. L'adreça ldescat a 

Internet és: 

http:/www.idescat.es 
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1. Estadístiques de població 





1.1 Estructura de la població 

És la composició d'una població segons característiques demogràfiques (sexe, edat, estat 

civil, lloc de naixement, etc.) o socioeconòmiques (nivell d'instrucció, activitat econòmica, etc.). 

El coneixement de l'estructura d'una població es fa a través dels censos de població que es 

duen a terme cada deu anys. La data de referència dels censos va ser fins al 1970 el 31 de 

desembre, i el 1981 i 1991 1'1 de març. També ha proporcionat informació sobre l'estructura de 

la població, el padró municipal d'habitants que és un registre públic administratiu que 

s'actualitza cada cinc anys conjuntament amb l'operació del cens, en cas que coincideixin 

ambdues operacions. La data de referència de les actualitzacions intercensals del padró va 

ser el 31 de desembre fins al 1975, 1'1 de març de 1981, 1'1 d'abril de 1986 i 1'1 de maig de 

1996. 

Tant els censos com els padrons són recomptes exhaustius de la població i totes les 

persones interrogades tenen l'obligació de contestar amb exactitud. Els censos estan 

protegits i només es poden difondre com a informació de caràcter numèric agregat. 

Els qüestionaris utilitzats en els diferents censos i padrons no han inclòs sempre les mateixes 

preguntes ni els mateixos conceptes i, per tant, pot haver variacions d'un any a l'altre, tal com 

s'indica en les descripcions de les diverses variables. 

La informació que sobre l'estructura de la població incorpora el banc d'estadístiques 

municipals i comarcals de Catalunya fa referència als padrons municipals d'habitants de 1975, 

1981 i 1986, al cens de població de 1991 i a l'Estadística de població de 1996. 





Taules Anys 

1.1.1 Estat civil, sexe i edat 

1.1.1.1 Població segons sexe i edat (any a any) 81, 86, 91, 96 

1.1.1.2 Població segons sexe i edat (quinquennal) 81, 86, 91, 96 

1.1.1.3 Població segons sexe i edat (decennal) 81, 86, 91, 96 

1.1.1.4 Població segons sexe i edat (quinzenal) 81, 86, 91, 96 

1.1.1.5 Població segons sexe i edat (grans grups) 81, 86, 91, 96 

1.1.1.6 Població per generacions i sexe 86, 91, 96 

1.1.1.7 Població segons estat civil i sexe 86, 91, 96 

1.1.1.8 Població segons estat civil, sexe i edat 86, 91, 96 

1.1.2 Naturalesa de la població 

1.1.2.1 Lloc de naixement. Recomptes 91, 96 

1.1.2.2 Lloc de naixement. Per comunitats autònomes. Recomptes 81, 86, 91, 96 

1.1.2.3 Lloc de naixement i sexe 86, 91, 96 

1.1.2.4 Lloc de naixement i edat 86, 91, 96 

1.1.2.5 Lloc de naixement i estat civil 86, 91, 96 

1.1.2.6 Lloc de naixement i any d'arribada a Catalunya 86, 91 

1.1.2.7 Lloc de naixement i nivell d'instrucció 86, 91, 96 

1.1.2.8 Lloc de naixement i relació amb l'activitat 86, 91, 96 

1.1.2.9 Lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats 86, 91 

1.1.2.10 Lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats 86, 91 

1.1.2.11 Lloc de naixement i professió dels ocupats 86, 91 

1.1.2.12 Lloc de naixement i professió dels desocupats 86, 91 

1.1.2.13 Any d'arribada al municipi. Recomptes 81 

1.1.2.14 Any d'arribada a Catalunya. Recomptes 81, 86, 91 

1.1.2.15 Any d'arribada a Catalunya per sexe 86 91 

1.1.2.16 Any d'arribada a Catalunya, sexe i edat 86, 91 

1.1.2.17 Any d'arribada a Catalunya i professió dels ocupats 86, 91 

1.1.2.18 Any d'arribada a Catalunya i professió dels desocupats 86, 91 



Taules Anys 

1.1.3 Estudis de la població 

1.1.3.1 Nivell d'instrucció 

1.1.3.1.1 Població segons el nivell d'instrucció. Recomptes 81, 86, 91, 96 

1.1.3.1.2 Població segons el nivell d'instrucció i sexe 86, 91, 96 

1.1.3.1.3 Població segons el nivell d'instrucció, sexe i edat 

1.1.3.2 Estudis en curs 

1.1.3.2.1 Estudis en curs segons els nivells.Recomptes 

1.1.3.2.2 Estudis en curs segons els nivells, per sexe 

1.1.3.2.3 Estudis en curs, segons els nivells, per sexe i edat 

1.1.3.2.4 Estudis en curs ·segons els grans nivells, per sexe 

1.1.4 Cens lingüístic 

86, 91, 96 

91 

91 

91 

91 

1.1.4.1 Coneixement del català. Recomptes 81, 86, 91, 96 

1.1.4.2 Coneixement del català per sexe 91, 96 

1.1.4.3 Coneixement del català per edat 86, 91, 96 

1.1.4.4 Coneixement del català per lloc de naixement 86, 91, 96 

1.1.4.5 Coneixement del català i any de residència a Catalunya 86, 91 

1.1.4.6 Coneixement del català per nivell d'instrucció 86, 91, 96 

1.1.4.7 Coneixement del català dels ocupats per professió 91 

1.1.4.8 Coneixement del català i estudis en curs 91 

1.1.5 Relació amb l'activitat 

1.1.5.1 Població per relació amb l'activitat. Recomptes 86, 91, 96 

1.1.5.2 Població per relació amb l'activitat i sexe 86, 91, 96 

1.1.5.3 Població per relaCió amb l'activitat, sexe i edat 86, 91, 96 

1.1.5.4 Població per relació amb l'activitat, estat civil i sexe 86, 91, 96 

1.1.5.5 Població per relació amb l'activitat, nivell d'instrucció i sexe 86, 91, 96 

1.1.5.6 Ocupats per branques d'activitat. Recomptes 86, 91 

1.1.5.7 Desocupats per branques d'activitat. Recomptes 86, 91 

1.1.5.8 Ocupats per branques d'activitat i sexe 86, 91 



1.1.5.9 Desocupats per branques d'activitat i sexe 

1.1.5.1 O Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat 

1.1.5.11 Desocupats per branques d'activitat, sexe i edat 

1.1.5.12 Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe 

1.1.5.13 Desocupats per branques d'activitat, professió i sexe 

1.1.5.14 Ocupats i desocupats per grans sectors d'activitat. Recomptes 

1.1.5.15 Ocupats i desocupats per grans sectors d'activitat i sexe 

1.1.5.16 Ocupats per professió. Recomptes 

1.1.5.17 Desocupats per professió. Recomptes 

1.1.5.18 Ocupats per professió i sexe 

1.1.5.19 Desocupats per professió i sexe 

1.1.5.20 Ocupats per professió, sexe i edat 

1.1.5.21 Desocupats per professió, sexe i edat 

1.1.5.22 Ocupats per situació professional i sexe 

1.1.5.23 Ocupats per situació professional, sexe i edat 

1.1.6 Renovacions i rectificacions anuals del Padró municipal d'habitants 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

91 

91 

75a96 





1.2 Estimacions de població 

El coneixement de l'evolució anual dels efectius demogràfics és necessari des de molts punts 

de vista: es tracta d'una dada d'interès per a la planificació de l'activitat, tant de l'Administració 

pública com de les empreses privades, per a l'assignació de recursos i per al seguiment de 

programes. L'elaboració d'estimacions de població en dates no censals és una operació 

estadística imprescindible per a l'obtenió de dades que permetin cada any el càlcul de 

diferents indicadors de tipus demogràfic i socioeconòmic en els quals els efectius de població 

actuen com a denominador. 

L'àmbit geogràfic de les estimacions és el conjunt de Catalunya. S'ofereixen igualment dades 

desagregades per a les 4 províncies, els municipis més grans de 45.000 habitants i les 41 

comarques. 

Pel que fa a les edats (o anys de naixement) s'ofereix una agrupació quinquennal de les 

dades, excepte pel primer grup d'edats, del qual se separa el grup de O anys i el d'1 a 4, i el 

grup d'edat més avançada, grup obert de 90 anys i més. 

Taules 

1.2.1 Estimacions postcensals de població 

1.2.1.1 Estimacions postcensals de població. Recomptes 

1.2.1.2 Estimacions postcensals de població per sexe i edat (any a any) 

1.2.1.3 Estimacions postcensals de població per sexe l edat (quinquennal) 

1.2.1.4 Estimacions postcensals de població per sexe i edat (edats EPA) 

1.2.1.5 Estimacions postcensals de població per sexe i edat (grans grups) 

1.2.2 Estimacions intercensals de població 

1.2.2.1 Estimacions intercensals de població. Recomptes 

1.2.2.2 Estimacions intercensals de població per sexe i edat (any a any) 

1.2.2.3 Estimacions intercensals de població per sexe i edat (quinquennal) 

1.2.2.4 Estimacions intercensals de població per sexe i edat (edats EP~) 

1.2.1.5 Estimacions intercensals de població per sexe i edat (grans grups) 

Anys 

91 a95 

91a95 

91a95 

91a95 

91 a95 

86a90 

86a90 

86a90 

86a90 

86a90 



1.3 Fecunditat de la població femenina 

Aquesta informació és el resultat de l'explotació del cens de població de 1991 i correspon a la 

població registrada només en habitatges familiars. 

Històricament els censos de població, des de l'any 1920, han inclòs preguntes sobre la 

fecunditat. S'ha de dir però que no sempre aquestes van ser les mateixes. En el cens de 

1991 la pregunta anava dirigida a totes les dones que en algun moment de la seva vida 

havien tingut almenys un fill nascut viu. S'hi incloïa, però, els fills nascuts vius que havien 

mort amb independència del temps que havien viscut. 

Pel que fa a l'any de casament, la pregunta anava dirigida a totes les dones que romanien 

casades en primeres núpcies en el moment censal d'acord amb el seu estat civil legal. 

Taules Anys 

1.3.1 Dones segons el nombre de fills. Recomptes 91 

1.3.2 Dones segons el nombre de fills per edats 91 

1.3.3 Dones segons l'any de casament 91 



1.4 Mobilitat espacial de la població 

La informació es refereix a la població de dret que es desplaça tant per motius de treball com 

per motius d'estudi, fent referència també al mitjà de transport utilitzat. Les diferents taules 

agrupen els desplaçaments en tres grans apartats: 

• Desplaçaments dins: els que tenen l'origen i la destinació en el propi àmbit. Inclou les 

persones que no es desplacen, per tenir l'activitat en el propi domicili. 

• Desplaçaments a fora: els que tenen l'origen dins l'àmbit i la destinació en un altre. 

• Desplaçaments des de fora: els que tenen origen en un altre àmbit i la destinació dins 

l'àmbit tractat. 

Com a complement de la taula es donen els totals de: 

• Total desplaçaments generats: els que tenen l'origen en el propi àmbit, tant si es queden 

dins com si van fora. 

• Total desplaçaments atrets: els que tenen la destinació en l'àmbit tant si tenen l'origen dins 

com a fora. 

• Diferència que en resulta entre els desplaçaments atrets i els generats. 

D'altra banda, els mitjans de transport utilitzats pels desplaçaments s'han agrupat d~ la 

següent manera: 

• Col·lectiu: autobús, tren, metro, autobús d'empresa o autobús escolar. 

• Privat: cotxe, moto o bicicleta. 

• Altres: a peu i no es desplaça 

A partir del residents que treballen, tant dins del seu municipi de residència com a fora, es va 

elaborar una taula que localitza els llocs de treball classificats per branques d'activitat (CNAE 

74) i professions (CNO 79). 



Taules 

1.4.1 Mobilitat obligada per raons de treball i mitjà de transport 

1.4.2 Mobilitat obligada per raons d'estudi i mitjà de transport 

1.4.3 Mobilitat obligada per raons de treball. Localització de 

l'ocupació laboral per branques d'activitat 

1.4.4 Mobilitat obligada per raons de treball. Localització de 

l'ocupació laboral per professions 

Anys 

86, 91, 96 

86, 91, 96 

86, 91 

86, 91 



1.5 Llars i famílies 

Dades bàsiques de les estructures familiars, a partir de l'arxiu normalitzat de llars i famílies 

procedent del cens de població 1991. Aquestes dades corresponen a la població registrada 

només en habitatges familiars. 

Una llar es defineix com el conjunt de persones (una o més ) que, residint en el mateix 

habitatge, comparteixen despeses comunes ocasionades per l'ús de l'habitatge i/o despeses 

d'alimentació. 

Una família està formada per un grup de persones (dues o més) que resideixen en el mateix 

habitatge familiar, comparteixen algunes despeses en comú i estan vinculades per llaços de 

parentiu. 

Taules Anys 

1.5.1 Estructura de les llars i famílies 

1.5.1.1 Llars segons tipus 91 

1.5.1.2 Llars segons el nombre i tipus de nucli 91 

1.5.1.3 Llars segons el nombre de famílies 91 

1.5.2 Llars segons el nombre de persones 91 

1.5.3 Persona principal per sexe i edat 91 



1.6 Fluxos de població 

Els fluxos de població es refereixen a les modificacions anuals de les xifres de població d'un àmbit 

territorial. Influeixen tant els canvis a partir del moviment natural de la població (naixements, 

defuncions i matrimonis), com els movime_nts migratoris (immigració i emigració). 

Les dades del moviment natural de la població corresponen als recomptes dels esdeveniments fins 

a 1984. A partir de 1985 incorpora informació sobre característiques dels fets. 

Taules 

1.6.1 Moviment natural 

1.6.1.1 Naixements 

1.6.1.1.1 Nascuts vius 

1.6.1.1.1.1 Nascuts vius segons el sexe 

1.6.1.1.1.2 Nascuts vius segons el sexe i l'edat de la mare 

1.6.1.1.1.3 Nascuts vius segons l'estat civil de la mare i l'edat 

1.6.1.1.1.4 Nascuts vius segons la professió i l'edat de la mare 

1.6.1.1.1.5 Nascuts vius segons el lloc d'inscripció, residència i sexe 

1.6.1.1.1.6 Nascuts vius segons el mes de naixement i el sexe 

1.6.1.1.2 Parts 

1.6.1.1.2.1 Parts segons la multiplicitat i l'edat de la mare 

1.6.1.1.2.2 Parts segons la normalitat i l'edat de la mare 

1.6.1.1.2.3 Parts segons la maturitat i l'edat de la mare 

1.6.1.1.2.4 Parts segons la multiplicitat i la normalitat 

1.6.1 .1.2.5 Parts segons la multiplicitat i la maturitat 

1.6.1.1.2.6 Parts segons l'estat civil de la mare i l'edat 

Any. 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 
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1.6.1.2 Defuncions 

1.6.1.2.1 Defuncions de menors d'1 any segons el sexe i l'edat 

1.6.1.2.2 Defuncions segons el sexe 

1.6.1.2.3 Defuncions segons el sexe i l'edat 

1.6.1.2.4 Defuncions segons l'estat civil i el sexe 

1.6.1.2.5 Defuncions segons el lloc d'inscripció, la residència i el sexe 

1.6.1.2.6 Defuncions segons els mesos i el sexe 

1.6.1.3 Matrimonis 

1.6.1.3.1 Matrimonis segons l'edat de l'home i de la dona 

1.6.1.3.2 Matrimonis segons l'estat civil, el sexe i l'edat 

1.6.1.3.3 Matrimonis segons el lloc d'inscripció i la residència 

1.6.1.3.4 Matrimonis segons el tipus de celebració 

1.6.1.3.5 Matrimonis segons la professió de l'home i de la dona 

1.6.1.3.6 Matrimonis segons el mes de celebració 

1.6.1.4 Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes 

1.6.2 Moviment migratori 

1.6.2.1 Altes i baixes de residència 

1.6.2.2 Migracions internes 

1.6.2.2.1 Immigració segons la destinació i el lloc de procedència 

1.6.2.2.2 Emigració segons la procedència i el lloc de destinació 

1.6.2.2.3 Saldos migratoris 

1.6.3 Creixement de la població 

1.6.3.1 Creixement de la població per sexe. Absolut 

1.6.3.2 Creixement de la població. Taxes 

Anys 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

85a96 

75a96 

81 a94 

88a95 

88a95 

88a95 

86-91, 91-96 

86-91, 91-96 





2. Estadístiques socials 





Estadístiques socials 

La informació corresponent a aquest tipus d'estadístiques és generada principalment per 

organismes públics externs a l'Institut d'Estadística de Catalunya, la qual cosa fa que la seva 

actualització per al manteniment de les sèries temporals sigui depenent d'aquests 

subministradors externs d'informació. 

La informació es presenta majoritàriament en recomptes de freqüències, llevat dels censos 

d'habitatges i d'edificis, amb taules encreuades de les diferents variables. Les diferents 

taules es distribueixen en quatre blocs: edificis i habitatges; equipaments i serveis; protecció 

social, i estadístiques electorals. 





Taules 

2. 1 Habitatges i Edificis 

2.1.1 Habitatges construïts de nova planta 

2.1.2 Cens d'habitatges 

2.1.2.1 Habitatges segons tipologia 

2.1.2.2 Característiques dels habitatges principals 

2.1.2.2.1 Segons el nombre d'habitatges de l'edifici 

2.1.2.2.2 Segons l'any de construcció de l'edifici 

2.1.2.2.3 Segons el règim de tinença 

2.1.2.2.4 Segons la superfície útil 

2.1.2.2.5 Segons el nombre d'habitacions 

2.1.2.2.6 Segons les instal·lacions i els serveis (l) 

2.1.2.2. 7 Segons les instal·lacions i els serveis (11) 

2.1.2.2.8 Segons les instal·lacions i els serveis (Ill) 

2.1.2.2.9 Amb calefacció segons el combustible utilitzat 

2.1.2.3 Taules encreuades de les característiques dels habitatges principals 

2.1.2.3.1 Segons la superfície útil i l'any de construcció 

2.1 .2.3.2 Segons la superfície útil i el règim de tinença 

2.1.2.3.3 Segons la superfície útil i les instal·lacions (l) 

2.1.2.3.4 Segons la superfície útil i les instal·lacions (11) 

2.1.2.3.5 Segons la superfície útil i les instal·lacions (Ill) 

2.1.2.3.6 Amb calefacció segons el tipus de combustible 

2.1.2.3. 7 Segons l'any de construcció i el règim de tinença 

2.1.2.3.8 Segons l'any de construcció i el nombre d'habitacions 

2.1.3 Cens d'edificis 

2.1.3.1 Edificis i complexos d'edificis 

2.1.3.1.1 Edificis i complexos segons la seva destinació 

2.1.3.1 .2 Edificis i complexos segons el nombre d'habitatges 

2.1.3.1.3 Edificis i complexos segons el nombre de plantes 

Anys 

81a96 

81, 91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

80, 90 

90 

80, 90 
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2.1.3.2 Edificis acabats destinats a habitatge familiar 

2.1.3.2.1 Nombre d'edificis acabats destinats a habitatge familiar 

2.1.3.2.1.1 Edificis familiars segons el nombre d'habitatges 

2.1.3.2.1.2 Edificis familiars segons l'època de construcció 

2.1.3.2.1.3 Edificis familiars segons el nombre de plantes 

2.1.3.2.1.4 Edificis familiars segons la classe de propietari 

2.1.3.2.1.5 Edificis familiars segons el grau de conservació 

2.1.3.2.1.6 Edificis familiars segons les instal·lacions i els serveis 

2.1.3.2.1.7 Edificis familiars segons el nombre de places de garatge 

2.1.3.2.1.8 Edificis familiars acabats l'últim decenni segons l'any d'acabament 

2.1.3.2.2 Habitatges en edificis acabats destinats a habitatge familiar 

2.1.3.2.2.1 Habitatges segons el nombre de plantes de l'edifici 

2.1.3.2.2.2 Habitatges segons l'època de construcció de l'edifici 

2.1.3.2.2.3 Habitatges segons les instal·lacions i els serveis 

2.1.3.2.2.4 Habitatges segons l'any d'acabament de l'edifici l'últim decenni 

2.1.3.2.3 Taules encreuades d'edificis acabats destinats a habitatge familiar 

2.1 .3.2.3.1 Segons la destinació i el propietari 

2.1.3.2.3.2 Segons la destinació i la conservació 

2.1.3.2.3.3 Segons la destinació i les instal·lacions 

2.1.3.2.3.4 Segons el nombre de plantes i d'habitatges 

2.1.3.2.3.5 Segons el nombre de plantes i l'època de construcció 

2.1.3.2.3.6 Segons el nombre de plantes i les instal·lacions 

2.1.3.2.3.7 Segons el nombre d'habitatges i l'època de construcció 

2.1.3.2.3.8 Segons el nombre d'habitatges i el tipus de propietari 

2.1.3.2.3.9 Segons el nombre d'habitatges i el grau de conservació 

2.1.3.2.3.1 O Segons el nombre d'habitatges i les instal·lacions 

2.1.3.2.3.11 Segons l'època de construcció i el tipus de propietari 

2.1.3.2.3.12 Segons l'època de construcció i el grau de conservació 

2.1.3.2.3.13 Segons l'època de construcció i les instal·lacions 

2.1.3.2.3.14 Segons el tipus de propietari i el grau de conservació 

2.1.3.2.3.15 Segons el tipus de propietari i les instal·lacions 

Anys 

80,90 

90 

90 

90 

80,90 

80,90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 
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2.1.3.3 Edificis en construcció destinats a habitatge familiar 

2.1.3.3.1 Edificis familiars en construcció segons el nombre d'habitatges 90 

2.1.3.3.2 Edificis familiars en construcció segons el nombre de plantes 90 

2.1.3.3.3 Edificis familiars en construcció segons les instal·lacions i els serveis 90 

2.1.3.4 Edificis i complexos d'edificis no destinats a habitatge familiar 

2.1.3.4.1 Edificis segons el nombre de plantes 90 
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2. 2 Equipaments serveis 

2.2.1 Ensenyament 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.3 

2.2.1.1 Centres i alumnes matriculats per sectors 

2.2.1.1.1 Estructura LGE 

Cultura 

2.2.2.1 

2.2.2.2 

Sanitat 

2.2.3.1 

2.2.3.2 

2.2.1.1.1.1 Ensenyament: BUP/COU 

2.2.1.1.1.2 Ensenyament: formació professional 

2.2.1.1.2 Estructura LOGSE 

2.2.1.1.2.1 Ensenyament: educació infantil 

2.2.1.1.2.2 Ensenyament: educació primària 

2.2.1.1 .2.3 Ensenyament: educació secundària 

2.2.1.1.3 Centres segons el tipus d'ensenyament 

2.2.1.1.4 Educació espedal 

Biblioteques per tipus 

Biblioteques per titularitat 

Oficines de farmàcies 

Centres i llits hospitalaris 

Seguretat Ciutadana 

2.2.4.1 Policies locals. Efectius per graduació 

Protecció social 

2.3.1 Pensions no contributives de la Seguretat Social 

2.3.2 Pensions assistencials per vellesa i malaltia segons el sexe 

2.4 Electorals 

2.4.1 Eleccions al Parlament de Catalunya 

2.4.1.1 Dades generals 

2.4.1.2 Vots a partits 

Anys 

75, 81a96 

75, 81a96 

75a96 

75a96 

91 a96 

95,96 

92a96 

92,94,96 

92,94,96 

75 a 88, 92 a 96 

75, 78 a 96 

93,97 

96 

96 

80,84,88,92,95 

80,84,88,92,95 



2.4.2 Eleccions al Congrés de Diputats 

2.4.2.1 Dades generals 

2.4.2.2 Vots a partits 

2.4.3 Eleccions al Parlament Europeu 

2.4.3.1 Dades generals 

2.4.3.2 Vots a partits 

2.4.4 Eleccions Municipals 

2.4.4.1 Dades generals 

2.4.4.2 Vots a partits 

2.4.5 Referèndums 

2.4.5.1 Referendum per a l'Estatut d'Autonomia 

2.4.5.2 Referendum permanència a l'OTAN 

77,79,82,86,89,93,96 

77, 79,82,86,89,93,96 

87,89,94 

87,89,94 

79,83,87,91,95 

79,83,87,91,95 

79 

86 





3. Estadístiques econòmiques 





Estadístiques econòmiques 

Les taules corresponents a aquest apartat es presenten bàsicament en forma de recomptes 

de freqüències i s'han estructurat en sis blocs: macromagnituds; cens agrari; establiments, 

professionals i superfícies; hisenda pública; mercat de treball i indicadors d'activitat. 

La informació inclosa en els apartats d'establiments i hisenda pública procedeix de l'explotació 

de fitxers de gestió fiscal i això comporta sovint problemes d'aplicació del secret estadístic. 

Per altra banda, en el cas de les taules de macromagnituds es poden presentar situacions on 

els resultats per als municipis més petits tinguin problemes de fiabilitat. És per això que part 

d'aquestes taules només es donen per a municipis amb un volum de població significatiu. La 

part d'informació corresponent als municipis més petits es presenta acumulada per comarques 

i pel total de Catalunya. 

Taules Anys 

3.1. Macromagnituds 

3.1.1 Renda familiar disponible. Índex 91 

3.1.2 Renda familiar disponible. Per recursos 91 

3.1.3 Producte interior brut. Índex 91 

3.1.4 Valor afegit brut. Per grans sectors 91 



3.2. Cens agrari 

El cens agrari és una operació estadística periòdica i de caràcter exhaustiu per a la recollida, 

elaboració i publicació d'informació que permet el coneixement de l'estructura del sector agrari 

amb referència a un moment determinat i pren com a base de la informació l'explotació agrària. 

Pel que fa al cens de 1982 la informació censal fa referència a l'any agrícola 1981-1982, és a 

dir, a la campanya de sembra compresa entre 1'1 d'octubre de 1981 i el 30 de setembre de 

1982. Tanmateix, quant a 1989 fa referència a l'any agrícola 1988-1989, que correspon a la 

campanya de sembra entre 1'1 d'octubre de 1988 i el 30 de setembre de 1989. 

La població investigada comprèn totes les explotacions agràries existents a Catalunya a 30 

de setembre, sigui quina sigui la persona física o jurídica (pública o privada) que actuï com a 

empresari i la destinació donada a la producció agrària. 

Mentre que l'INE ha dut a terme el cens de 1982 , el de 1989 ha estat dut a terme per l'Institut 

d'Estadística de Catalunya amb la col·laboració del DARP. 

Cal tenir present petites diferències conceptuals i de disseny del qüestionari entre els dos 

censos que limiten la comparació de les dades, tal com es pot veure en les definicions de les 

variables. 
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3.2.1 Agricultura 

3.2.1.1 Nombre d'explotacions i superfície censada 

3.2.1.2 Parcel·lació 

3.2.1.3 Distribució de la SAU 

3.2.1.4 Aprofitament de la SAU 

3.2.1.5 Conreus herbacis: cereals per a gra 

3.2.1.6 Conreus herbacis: lleguminoses per a gra 

3.2.1. 7 Conreus herbacis: patates 

3.2.1.8 Conreus herbacis: conreus farratges 

3.2.1.9 Conreus herbacis: hortalisses 

3.2.1.1 o Conreus herbacis: flors i plantes ornamentals 

3.2.1.11 Conreus herbacis: conreus industrials 

3.2.1.12 Conreus herbacis: llavors, guarets i altres conreus 

3.2.1.13 Conreus llenyosos: cítrics 

3.2.1.14 Conreus llenyosos: fruiters de clima temperat 

3.2.1.15 Conreus llenyosos: fruiters de fruita seca 

3.2.1.16 Conreus llenyosos: vinya 

3.2.1.17 Conreus llenyosos: olivera 

3.2.1.18 Conreus llenyosos: planters, altres fruiters i conreus 

3.2.1.19 Distribució de les terres que no són SAU 

3.2.1.20 Espècies arbòries forestals 

3.2.1.21 Distribució de la superfície total segons el règim de tinença 

3.2.1.22 Distribució de la SAU segons el règim de tinença 

3.2.1.23 Distribució de la superfície agrària 

3.2.2 Ramaderia 

3.2.2.1 Bovins 

3.2.2.2 Ovins 

3.2.2.3 Cabrum 

3.2.2.4 Porcins 

3.2.2.5 Aviram 

Anys 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 

82, 89 
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3.2.2.6 Equins, conilles mares i ruscos 82, 89 

3.2.2.7 Unitats ramaderes 82, 89 

3.2.2.8 Nombre de caps per espècies 82, 89 

3.2.3 Maquinària 

3.2.3.1 Maquinària propietat exclusiva de l'explotació (l) 82, 89 

3.2.3.2 Maquinària propietat exclusiva de l'explotació (li) 89 

3.2.3.3 Maquinària propietat exclusiva de l'explotació (Ill) 89 

3.2.4 Mà d'obra a les explotacions 

3.2.4.1 Titulars persona física i caps explotació per sexe i edat 82, 89 

3.2.4.2 Cònjuges i caps d'explotació segons el sexe i l'edat 89 

3.2.4.3 Altres familiars i caps d'explotació per sexe i edat 82, 89 

3.2.4.4 Dedicació a l'explotació 82, 89 

3.2.4.5 Distribució de les UTA segons el tipus de mà d'obra 82, 89 

3.2.5 Marge brut a les explotacions 

3.2.5.1 Explotacions segons el seu marge brut 89 

3.2.5.2 Marge brut segons l'OTE 89 
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3.3 Establiments, professionals i superfícies 

3.3.1 Establiments per règim jurídic de l'empresa (IAE) 94a96 

3.3.2 Establiments d'empreses i professionals per sectors d'activitat (IAE) 94a96 

3.3.3 Establiments d'empreses industrials per branques d'activitat (IAE) 94a96 

3.3.4 Establiments d'empreses de comerç al detall per branques d'activitat (IAE) 94 a 96 

3.3.5 Establiments d'emp. de serveis (no detall) per branques d'activitat (IAE) 94 a 96 

3.3.6 Professionals i artistes per branques d'activitat (IAE) 94 a 96 

3.3.7 Estadística de superfícies industrials l comercials 95, 96 
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3.4. Hisenda Pública 

3.4.1 Pressupostos municipals 

3.4.1.1 Pressupostos aprovats i liquidats. Ingressos 

3.4.1.2 Pressupostos aprovats i liquidats. Despeses 

3.4.2 Impost de béns immobles 

3.4.2.1 Impost de béns immobles de naturalesa urbana (181) 

3.4.2.2 Impost de béns immobles de naturalesa rústica (181) 

3.4.3 Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 

3.4.4 Impost d'activitat econòmica (IAE) 

3.4.5 Estadística cadastral 

3.4.5.1 Cadastre immobiliari urbà 

3.4.5.2 Cadastre immobiliari rústic 

Anys 

94 

94 

87a96 

91 a96 

86a94 

94a96 

90a96 

90a96 
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3.5 Mercat de treball 

Relació amb l'activitat (1. 1.5) 

Població per relació amb l'activitat. Recomptes 

Població per relació amb l'activitat i sexe 

Població per relació amb l'activitat, sexe i edat 

Població per relació amb l'activitat, estat civil i sexe 

Població per relació amb l'activitat, nivell d'instrucció i sexe 

Ocupats per branques d'activitat. ·Recomptes 

Desocupats per branques d'activitat. Recomptes 

Ocupats per branques d'activitat i sexe 

Desocupats per branques d'activitat i sexe 

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat 

Desocupats per branques d'activitat, sexe i edat 

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe 

Desocupats per branques d'activitat, professió i sexe 

Ocupats i desocupats per grans sectors d'activitat. Recomptes 

Ocupats i desocupats per grans sectors d'activitat i sexe 

Ocupats per professió. Recomptes 

Desocupats per professió. Recomptes 

Ocupats per professió i sexe 

Desocupats per professió i sexe 

Ocupats per professió, sexe i edat 

Desocupats per professió, sexe i edat 

Ocupats per situació professional i sexe 

Ocupats per situació prefessional, sexe i edat 

3.5.1 Atur registrat 

Anys 

86, 91, 96 

86, 91, 96 

86, 91, 96 

86, 91, 96 

86, 91, 96 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86,91 

86, 91 

86, 91 

91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86, 91 

86,91 

91 

91 

83a97 
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3.6 Indicadors d'activitat 

Construcció: habitatges construiïs de nova planta (2. 1. 1) 

3.6.1 Turisme 

3.6.1.1 Infraestructura turística 

3.6.1.1.1 Hotels per tipus i categoria 

3.6.1.1.2 Càmpings per tipus i categoria 

3.6.1.1.3 Restaurants per tipus 

3.6.2 Finances 

3.6.2.1 Entitats financeres 

3.6.3 Telecomunicacions 

3.6.3.1 Línies telefòniques 

3.6.4 Transports 

3.6.3.1 Parc de vehicles per tipus 

3.6.3.2 Parc de vehicles. Índex de motorització 

Anys 

81 a96 

75a96 

75a96 

96 

77a96 

86a97 

91 a96 

91a96 



4. Altres estadístiques 





Altres estadístiques 

Es recullen en aquest apartat aquelles estadístiques que per les seves característiques no 

es poden incloure en qualsevol dels altres apartats. Tal com s'ha dit també per a les 

estadístiques socials aquesta informació procedeix de subministradors externs a l'Institut 

d'Estadística de Catalunya. 

La informació referida als indicadors geogràfics és generada, en gran part, per l'Institut 

Cartogràfic de Catalunya. Hi poden haver certes discordances amb la informació referida a la 

superfície del terme municipal, especialment als municipis de més recent creació, a causa que 

molts d'ells encara no tenen fixada d'una manera definitiva els seus límits respecte a municipis 

colindants. 

Taules Anys 

4.1. Indicadors geogràfics· 96 





5. Fitxa gràfica 





5. Fitxa gràfica 

Recull les dades geogràfiques i estadístiques més significatives d'un determinat àmbit i vol 

ser, d'alguna manera, una mena de fotografia actualitzada que serveixi com a complement de 

tota la xarxa temàtica del BEMCAT. Aquesta fitxa es pot consultar una vegada seleccionat 

l'àmbit corresponent i visualitzada la informació que s'està cercant. 

Aquesta fitxa inclou cinc gràfics. El primer fa referència a la localització geogràfica de l'àmbit, 

complementat amb informació sobre entitats superiors a la qual pertany i amb una sèrie de la 

població de 1975 a 1996. 

La segona part de la fitxa incorpora dos gràfics. El primer correspon a l'evolució de la població 

1981-1996. El segon es refereix a una sèrie des de 1985 dels naixements, defuncions i 

matrimonis esdevinguts dins de l'àmbit que hem seleccionat. 

El tercer gràfic correspon a dues piràmides de població dels anys 1986 i 1996. El quart 

correspon a la representació dels ocupats per grans sèctors econòmics (1986 i 1991) i el 

cinquè fa referència al coneixement del català (81, 86 i 91 ). 





Annex 





Àmbits territorials disponibles 

La informació disponible en el BEMCAT es pot tabular per als àmbits següents : 

Municipis 

Comarques 1990 

Comarques 1988 

Comarques 1936 

Àmbits del pla territorial 

Províncies 

Catalunya 

Altres * 

Sector sanitari 

Regions sanitàries 

Partits judicials 

Àrees de muntanya 

Marques turístiques 

Etc. 

* És possible qualsevol agregació supramunicipal. 








