Procés d’elaboració, redacció i desplegament compartit del
Pla Estratègic Castellar 20/20
Ajuntament de Castellar del Vallès

Indicadors Quantitatius

Pla Estratègic de Castellar del Vallès (elaboració i desplegament compartit)
Proposta de suport extern

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ

5

MAPA DELS DISTRICTES I SECCIONS CENSALS

ÀMBIT DEMOGRÀFIC
Indicador 1. Evolució de la població empadronada (període 1900-2016)


Evolució de la població empadronada



Població nascuda a l’estranger

8

Indicador 2. Creixement natural i creixement migratori


Creixement natural (naixements-defuncions)



Creixement migratori (immigracions-emigracions)

11

Indicador 3. Moviments migratoris


Saldo migratori interior



Saldo migratori exterior

13

Indicador 4. Anys d’arribada al municipi

14

Indicador 5. Lloc de naixement i nacionalitat de la població

15



País de nacionalitat de la població estrangera



Lloc de naixement de la població segons seccions censals

Indicador 6. Població estacional

17

2

Pla Estratègic de Castellar del Vallès (elaboració i desplegament compartit)
Proposta de suport extern

Indicador 7. Indicadors d’estructura demogràfica


Índex d’envelliment



Índex de sobreenvelliment



Índex de dependència juvenil

18

Indicador 8. Tipologia de les llars


Estructura de les llars



Nombre de persones a les llars

19

Indicador 9. Mobilitat obligada per raó d’estudis


Autocontenció per raó d’estudis



Autosuficiència per raó d’estudis

20

Indicador 10. Població que estudia i no treballa


Població de 16 a 64 anys que no treballa i estudia



Lloc d’estudi de la població major de 15 anys

21

Indicador 11. Nivell d’estudis de la població


22

Nivell d’estudis finalitzat

Indicador 12. Nivell d’estudis de la població de 16 a 34 anys


Nivell d’estudis finalitzat 16-29 anys



Nivell d’estudis finalitzat 30-34 anys

23

Indicador 13. Activitat dels Equips d’Atenció Primària

24

3

Pla Estratègic de Castellar del Vallès (elaboració i desplegament compartit)
Proposta de suport extern

ESTRUCTURA URBANA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

FONT: EAMG POUM

4

Pla Estratègic de Castellar del Vallès (elaboració i desplegament compartit)
Proposta de suport extern

INTRODUCCIÓ
El Sistema d'indicadors municipals actualitzats de Neòpolis (SIMAN), com el seu propi nom explicita, no és res més que una agrupació dels indicadors
sintètics que serveixen per a definir les condicions de població del municipi estudiat, en aquest cas de Castellar del Vallès. No s'hi trobaran, doncs,
argumentacions teòriques sobre les causes i els efectes dels fenòmens exposats sinó, tan sols, des d'una vocació descriptiva però rigorosa, aportar diverses
elements que contribueixin a la presa de decisions i a la contextualització del municipi dins un àmbit més global.
Els criteris que han regit la construcció dels indicadors que es presenten a continuació han estat els següents:


Permetre la comparabilitat entre diversos territoris i diversos períodes (dins els límits que imposa la coherència metodològica). Pel que fa a Castellar del
Vallès, s'ha escollit com a àmbits complementaris de referència el conjunt de la comarca del Vallès Occidental i Catalunya.



Emprar sempre fonts secundàries d'organismes públics i, sempre que sigui possible, que estiguin recollides dins l'estadística oficial. A l'annex es detallen
les referències específiques a partir de les quals s'han construït els indicadors d'aquest informe.



En aquest sentit cal assenyalar que l'estadística que ofereixen les administracions públiques es composa indistintament d'explotacions de registres
administratius (com l'atur registrat, la afiliació a la Seguretat Social...) i d'enquestes i estudis realitzats, com els censos de població o l'Enquesta de
Població Activa (EPA) o l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya (ECVHP). A vegades, malgrat tractar la mateixa temàtica,
els resultats que s'obtenen de les diversos fonts no coincideixen per la mateixa naturalesa.



Presentar el màxim desglossament de la informació segons variables sociològiques primordials com el gènere, l'edat o el lloc de naixement.



Cercar la informació més actualitzada possible, encara que per desgràcia no sigui molt contemporània. Així succeeix amb el darrer Cens de Població i
Habitatges de 2011, la principal operació estadística de Catalunya i Espanya, els resultats definitius del qual es van començar a difondre el passat
desembre de 2013. Fins d'aquí a una dècada, si es mantenen els calendaris habituals, no es podrà revisar, doncs, la relació existent entre l'estructura
demogràfica, el parc d'habitatges, el mercat de treball, les pautes de mobilitat i/o la composició de les llars.
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ÀMBIT DEMOGRÀFIC
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Àmbit demogràfic
Notes Generals


El pic de creixement poblacional a Castellar del Vallès es va produir el 2004 on la població va créixer un 4,71% respecte el 2003. L’any 2008 va ser quan
el municipi va superar la barrera del 23.000 habitants. No obstant, des del 2009, el creixement de la població es manté estable (amb excepció dels anys
2013 i 2014).



El motor d’aquest creixement no ha estat l’anomenat moviment natural (la diferència entre naixements i defuncions) sinó els moviment migratoris.



Però no tots els tipus de moviments migratoris han tingut el mateix protagonisme. La principal font d’immigrants a Castellar del Vallès són altres municipis
de Catalunya i, de tots ells, altres municipis de la comarca.



En respecte als moviments exteriors sí és remarcable que en els darrers anys s’ha produït una alteració substancial en la seva composició interna. Si ara
fa deu anys predominava la població nascuda a Amèrica del Sud, durant el 2016 hi hagut un gran creixement de la població vinguda de països membres
de la Unió Europea. A més, també ha crescut considerablement la població de procedència africana i asiàtica.



A banda dels estocs i fluxos de població, també convé comparar com es distribueix la població per trams d’edat, especialment per avaluar les necessitats
socials que es deriven de tenir més o menys població jove, adulta o vella. Castellar del Vallès disposa d’una estructura demogràfica menys envellida, atès
que, a diferència del Vallès Occidental i Catalunya, té empadronades més persones menors de 16 anys que no pas persones de 65 anys i més. Aquest
fet en principi favorable, per la major capacitat d’assegurar una població en edat de treballar en les properes generacions, és simultani a un. En d’altres
paraules, sí que és cert que a Castellar del Vallès hi ha, proporcionalment, menys persones grans, però, alhora, l’índex d’envelliment del municipi ha
augmentat considerablement en els darrers anys: al 2005 era del 65,13% m’entra que al 2015 ha augmentat fins al 76,37%.



Queda palès que el gruix de les llars existents a Castellar del Vallès, com al Vallès Occidental i Catalunya, correspon a parelles amb fills o altres familiars.



Considerant el conjunt de la població, el de la població de la Castellar del Vallès dibuixa un perfil molt similar al nivell d’estudis de la comarca i Catalunya,
amb una preeminència de la població que ha finalitzat estudis secundaris de segon grau. La població analfabeta o sense estudis primaris finalitzats amb
prou feina representa el 8% del total.
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Àmbit demogràfic
Indicador 1. Evolució de la població empadronada

Evolució de la població empadronada (2000-2016):

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016


Castellar del Vallès

Vallès Occidental

Catalunya

18.136
18.644
18.934
19.475
20.437
21.202
22.004
22.626
23.002
23.129
23.238
23.363
23.454
23.440
23.442
23.633
23.783

717.181
731.844
751.049
773.800
790.432
815.628
836.077
845.942
862.369
878.893
886.530
892.260
898.173
898.921
899.532
900.661
904.240

6.174.547
6.253.305
6.398.166
6.558.740
6.693.297
6.846.692
6.994.937
7.146.734
7.298.313
7.416.605
7.462.044
7.501.853
7.515.398
7.478.968
7.433.894
7.424.754
7.448.332

La població de Castellar del Vallès ha augmentat 5.647 persones en 16 anys.

Variació de l’evolució de la població empadronada (%) (2000-2016):
8

Pla Estratègic de Castellar del Vallès (elaboració i desplegament compartit)
Proposta de suport extern

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016


Castellar del
Vallès

Vallès
Occidental

Catalunya

2,80
1,64
2,88
4,71
3,61
3,65
2,75
1,64
0,55
0,54
0,54
0,39
0,05
0,81
0,46

2,01
2,56
2,56
2,95
3,09
2,45
1,17
1,91
1,89
0,87
0,65
0,76
0,09
0,07
0,13
0,40

0,40
1,30
2,30
2,50
2,10
2,30
2,20
2,20
2,10
1,60
0,60
0,50
0,20
0,50
0,60
0,10
0,30

La variació de l’evolució de la població empadronada de Castellar del
Vallès és similar al desenvolupament comarcal i català.



El pic més elevat de creixement és va produir al 2004, mentre que el



2013 la població es va veure reduïda molt lleugerament per primera

Actualment el municipi compta amb un creixement estable amb nivells
molts similars al comarcal i català.

vegada en molts anys.
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Àmbit demogràfic
Població nascuda a l’estranger respecte al total

 El percentatge de població estrangera a Castellar del vallès ha crescut
més del doble els ultims 16 anys.
 El percentatge de població estrangera al municipi és proporcionalment
menor que al Vallès Occidental (més del 10%) i que a Catalunya (15%).
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Àmbit demogràfic
Indicador 2. Creixement natural i creixement migratori
Creixement natural (naixements – defuncions)
Dades: 2005 - 2015


Castellar del Vallès ha experimentat una lleugera caiguda en el seu
creixement natural (menor al 1%).
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Se situa a nivells molt semblants de Catalunya.



Està 2 punts percentuals per sota la mitjana del Vallès Occidental.



La petita caiguda del creixement natural és conseqüència de:


Disminució en el nombre de defuncions.



Disminució en el nombre de naixements.
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Àmbit demogràfic


Creixement migratori

Des del 2005 al 2001, el municipi va experimentar un creixement
migratori anual sostingut.



Els anys 2012 i 2013 la població va patir un lleuger dèficit migratori.



Al 2015 Castellar ha tornat a temir un petit creixement migratori.



L’any 2010 la ciutat va tenir un pic d’un 2% de creixement migratori.



Amb l’excepció d’aquest pic, el creixement migratori de Castellar del
Vallès és similar al de la comarca i Catalunya.
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Àmbit demogràfic
Indicador 3. Moviments migratoris


Saldo migratori interior i exterior (2005 – 2015)

El saldo migratori interior i exterior de la ciutat s’ha mantingut positiu
des de l’any 2005 al municipi.



El saldo migratori es manté a nivells de Catalunya i lleugerament
inferiors als comarcals.



És gràcies a aquest saldo migratori positiu que Castellar del Vallès té
un creixement demogràfic positiu.

13

Pla Estratègic de Castellar del Vallès (elaboració i desplegament compartit)
Proposta de suport extern

Àmbit demogràfic
Indicador 4. Any d’arribada al municipi

Període: 2011



Des del 1950, s’aprecia un creixement en la quantitat de persones que arriben

al municipi. Aquest nombre incrementa cada vegada més a mesura que ens
aproximem al present.


De 1981 a 2005, Castellar del Vallès té un creixement més elevat que la mitjana

comarcal i catalana.
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Àmbit demogràfic
Indicador 5. Lloc de naixement i nacionalitat de la població.
País de la nacionalitat de la població estrangera (2006 – 2016):
Total població nacionalitat estrangera



Al 2006 la població estrangera representava 4,45% del municipi.



Els països de Amèrica del Sud són els més representats a Castellar del
Vallés.



Al 2016 la població estrangera representa el 3,74% del municipi.



Hi ha hagut un notable creixement per part de la població de la resta de
països de la UE.
També la representació de persones d’Àfrica i Àsia augmenta al
municipi.
Els països de Amèrica del Sud es mantenen com els més




representatius.
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Lloc de naixement de la població



Totes les categories augmenten en aquests 10 anys amb l’excepció del lloc de

naixement de la població de la resta de l’Estat.


No obstant això, la població que va néixer a l’estranger no creix al mateix ritme que

la que neix a catalunya o a la mateixa comarca.
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Àmbit demogràfic
Indicador 6. Població estacional

Població estacional
%/població ETCA / Població resident



Aquest indicador ens mostra quin percentatge total de la població resideix al municipi.



El percentatge de població resident a Castellar del Vallès és molt elevat (93%), però

lleugerament més baix que el percentatge comarcal (97%).
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Àmbit demogràfic
Indicador 7. Indicadors d’estructura demogràfica
Índex d’envelliment Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.

Índex de sobre envelliment Població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més.

Índex de dependència juvenil Població de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.

Índex

d’envelliment:

S’ha

produït

un

fort

creixement

de

l’índex

d’envelliment de 2010 a 2015 a Castellar del Vallès (14 punts) i a
Catalunya (8 punts). Però és molt més elevat a Catalunya que al municipi.
Índex de dependència juvenil: És més elevat a Castellar del Vallès que ha
Catalunya.
Índex de sobre envelliment: Aquest índex ha crescut notablement durant
els últims 10 anys a Castellar del Vallès com a Catalunya.
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Àmbit demogràfic
Indicador 8. Tipologia de les llars

Estructura de les llars (2011)

Nombre de persones a la llar (2011)



 Mentre que al Vallès Occidental i Catalunya el percentatge de persones

A Castellar del Vallès la majoria de llars estan formades per

una parella amb fills.

que viuen soles o només amb una altra persona és més elevat que a



Castellar del Vallès, al municipi el percentatge de llars de 3 o més

El percentatge de persones que viuen soles és menor al

comarcal i català.

persones és més elevat que a nivell comarcal i català.
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Àmbit demogràfic
Indicador 9. Mobilitat obligada
Autocontenció per raó d’estudis 2015 – 2016
Autocontenció de la població estudiant resident (proporció de persones que estudien en el mateix
municipi on resideixen)



La mobilitat obligada per raó d’estudis permet comprovar els
desplaçaments diaris que es realitzen entre municipis per anar a
estudiar.



En comparació a les ciutats del voltant, Castellar del Vallès té un
percentatge menor (82%) d’autocontenció per raó d’estudis.
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Àmbit demogràfic
Indicador 10. Població que estudia i no treballa

Població de 16 a 64 anys que estudia i no treballa (2011)
% Estudiants / població 16-64 anys que no treballa



Part de la població “inactiva” de 16 a 64 anys, malgrat no participar en el mercat de treball, dedica part del seu temps a seguir formant-se.



A Castellar del Vallès, la proporció de persones que no treballen però estudien és superior al nivell comarcal i català.



Aquest indicador afecta directament la mobilitat obligada, ja que molts dels adults que estudien ho han de fer fora del municipi.
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Àmbit demogràfic
Indicador 11. Nivell d’estudis de la població

Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció (2011)



El Cens de 2011 permet classificar la població major de 15 anys segons el nivell d’estudis que s’ha finalitzat i aprovat.



La majoria de la població ha finalitzat l’educació secundària obligatòria.



A Castellar del Vallès, el percentatge de persones diplomades o superior és lleugerament inferior al percentatge comarcal i català.
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Àmbit demogràfic
Indicador 12. Nivell d’estudis de la població de 16 a 34 anys
Nivell d’estudis finalitzats 16 – 34 anys (2001)
%/ total població 16 – 34 anys



La persona de 16 a 34 anys, que ha accedit plenament al sistema d’ensenyament obligatori, ha adquirit una major formació acadèmica.



El percentatge de persones que finalitzant l’ESO és major que el percentatge comarcal i català.
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Àmbit demogràfic
Indicador 13. Activitat dels Equips d’Atenció Primària
Activitat dels equips d’atenció primària
EAP
Castellar del Vallès

Població assignada
Població assignada adulta
Població infantil atesa
Població assignada atesa (%)
Nombre de visites per població assignada
atesa (%)
% Població immigrant assignada
% < de 2 anys assignada
% Població adulta > 75 assignada
Freqüentació assignada
Freqüentació atesa
GMA mitjana
Morbiditat (ràtio)
Plantilla total

25.424
21.041
4.012
80,73%
##
3,83%
9,26%
9,60%
6,50%
8,06%
3,79
1
51 persones
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ANNEX
ANNEX 1. RELACIÓ DE LES FONTS EMPRADES

Indicador 1. Evolució de la població empadronada.

Institut d'Estadística de Catalunya (Padró Municipal d'Habitants).

Indicador 2. Creixement natural i creixement migratori.

Institut d'Estadística de Catalunya moviments migratoris.

Indicador 3. Moviments migratoris.

Institut d'Estadística de Catalunya moviments naturals de la població.

Indicador 4. Any d’arribada al municipi.

Institut d’Estadística de Catalunya (moviments migratoris)

Indicador 5. Lloc de naixement i nacionalitat de la població.

Institut d'Estadística de Catalunya (Població segons nacionalitat per
continents i segons naixement).

Indicador 6. Població estacional.

Institut d'Estadística de Catalunya

Indicador 7. Indicadors d’estructura demogràfica.

Institut d'Estadística de Catalunya/ Diputació de Barcelona (Estructura de
la població per grups d'edat).

Indicador 8. Tipologia de les llars.

Institut d'Estadística de Catalunya (Tipologia de llars segons el nombre de
famílies, llars. Per nombre de persones).

Indicador 9. Mobilitat obligada.

Institut d'Estadística de Catalunya (Mobilitat per raó d’estudis)

Indicador 10. Població que estudia i no treballa.

Institut d'Estadística de Catalunya (Població segons relació amb l'activitat)

Indicador 11. Nivell d’estudis de la població.

Institut d'Estadística de Catalunya (Població de 16 anys i més segons nivell
d'instrucció).

Indicador 12. Nivell d’estudis de la població de 16 a 34 anys.

Institut Nacional d’Estadística (Cens de Població i Habitatges de 2011)

Indicador 13. Activitat dels Equips d’Atenció Primària.

Dades facilitades per l’Ajuntament de Castellar del Vallès
25

