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Població. Variació percentual

Definició: Percentatge de variació entre dues variables numèriques. El resultat es dóna com a
percentatge.
Càlcul: ((Variable actual - Variable antiga) / Variable antiga) x 100
Exemple: població del 2010: 5.325 habitants, població del 2007: 4.630 habitants
((5.325 - 4.630) / 4.630) x 100 = 15,01 %



Habitants per Km2

Definició: Relació entre el total de població del municipi i la superfície en Km2 d’aquest.
Fórmula: Població del municipi / Superfície total del municipi
Font:
Superfície: IDESCAT en base a dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Població: Padró d’habitants (INE), Cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT), Enquesta padronal 1996
(IDESCAT)
Periodicitat: anual
Observacions: A partir de 1996, en que es posa en marxa el funcionament del padró continu,
segons Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis
s’obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any, llevat de 1997 que per raons
tècniques es va realitzar.



Índex de masculinitat

Definició: És la relació que hi ha d’homes per cada 100 dones en un territori determinat.
>100= Hi ha més homes que dones.
<100= Hi ha més dones que homes.
100= Hi ha la mateixa població d’homes que de dones.
Fórmula: (Població masculina / Població femenina)*100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: anual
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Edat mitjana de la població

Definició: Mitjana aritmètica de les edats dels individus que formen part d’una població.
Fórmula:

EMP 

∑ (x + ½ g) *

Pt x,x + gPt x,x + g

Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: anual



Percentatge de joves

Definició: Percentatge de joves respecte el total de la població. Població jove entesa com a
població que encara no te l’edat legal per treballar.
Fórmula: (Població de 0 a 15 anys / Població total) *100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: anual



Percentatge d’adults

Definició: Percentatge d’adults respecte el total de la població. Població també denominada
potencialment activa.
Fórmula: (Població de 16 a 64 anys / Població total)*100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: anual



Percentatge de població gran

Definició: Percentatge de Gent gran respecte el total de la població.
Fórmula: (Població major o igual de 65 anys / Població total) *100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
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Periodicitat: anual
 Taxa de joventut
Definició: Proporció de la població jove (16-24 anys) en relació amb la població total del municipi.
Fórmula: (Població de 16 a 24 anys / Població total)*100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: anual



Índex d’envelliment

Definició: Relació entre la població de 65 anys i més, i la població de 0 a 15 anys.
100 = Hi ha la mateixa població tant en el grup de joves com en el de grans.
>100 = Hi ha més població en el grup de grans que en el grup de joves, per tant, hi haurà més
envelliment conforme el número sigui més elevat.
<100 = Hi ha més població en el grup de joves que en el grup de grans, per tant, hi haurà menys
envelliment conforme el número sigui més petit.
Fórmula: (Població de 65 anys i més / Població de 0 a 15 anys)*100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: anual



Índex de sobreenvelliment

Definició: Relació entre la població de 85 anys i més amb la població de 65 i més.
Fórmula: (Població de 85 anys i més / Població de 65 anys i més)*100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: anual
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Índex de dependència global

Definició: Relació entre els individus en edat no activa respecte a la població potencialment activa.
Fórmula: [((Població de 0 a 15 anys) + (Població de 65 anys i més)) / (població entre 16 i 64 anys)]
*100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat : anual



Índex de dependència juvenil

Definició: Relació entre els individus en edat no activa de 0 a 15 anys respecte a la població
potencialment activa.
Fórmula: (Població de 0 a 15 anys / Població entre 16 i 64 anys)*100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat. anual



Índex de dependència senil

Definició: Relació entre els individus majors de 65 anys respecte a la població potencialment activa.
Fórmula: (Població de 65 anys i més / Població entre 16 i 64 anys) *100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: anual



Índex de recanvi de la població en edats actives

Definició: Quocient entre el nombre de persones de 60 a 64 anys i el nombre de persones de 15 a
19 anys.
Fórmula: (Població de 60 a 64 anys / Població de 15 a 19 anys)*100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
6

Periodicitat: Anual


Índex de potencialitat

Definició: Indica la relació de dones entre 20 i 34 anys respecte les dones de 35 a 49 anys. La
disminució d’aquest índex suposa un descens de la capacitat reproductora de la població.
Fórmula: (Població dones de 20 a 34 anys / Població dones de 35 a 49 anys) *100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat anual



Índex de tendència

Definició: És un indicador de la dinàmica demogràfica. A mida que presenti valors inferiors a 100,
mostrarà el descens de la natalitat, menor creixement demogràfic i envelliment.
Fórmula: (Població de 0 a 4 anys / Població de 5 a 9 anys)*100
Font: Padró d’habitants (INE), enquesta padronal 1996 i cens de població 1991 i 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: anual



Dimensió mitjana de la llar

Definició: Quocient entre el total de població i el nombre de llars. Expressa el nombre de persones
per llar.
Fórmula: Total població / Total llars
Font: Cens de població 1991 i 2001, i enquesta padronal 1996 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal (enquesta padronal intercensal) i decennal (censos).
Observacions: Llar és un grup de persones (una o més) que, residint el mateix habitatge familiar,
comparteixen algunes despeses en comú. A diferència del concepte de família no necessàriament
han d’estar vinculades per parentiu.
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Taxa de llars unipersonals

Definició: Percentatge de llars formades per una sola persona.
Fórmula: (Llars amb 1 membre / Total llars) *100
Font: Cens de població 1991 i 2001, i enquesta padronal 1996 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal (enquesta padronal intercensal) i decennal (censos).



Taxa de llars amb família nombrosa

Definició: Percentatge de llars formades per cinc o més persones.
Fórmula: (Llars amb 5 o més membres / Total llars) *100
Font: Cens de població 1991 i 2001, i enquesta padronal 1996 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal (enquesta padronal intercensal) i decennal (censos).



Índex d’autoctonisme

Definició: Indica el percentatge de població resident nascuda dins de l’àmbit d’estudi.
Fórmula: (Població nascuda a l'àmbit / Població total de l'àmbit) *100
Font: Padró d’habitants (web de l’INE)
Periodicitat: anual



Taxa d’estrangeria global

Definició: Proporció resident amb nacionalitat estrangera sobre el total de la població
Fórmula: (Població resident estrangera / Població total) *100
Font: Padró d’habitants (web de l’INE)
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Periodicitat: Anual
 Taxa de coneixement del català
Definició: És la relació que hi ha entre els majors de 2 anys que entenen el català i el total de la
població de més de 2 anys.
Fórmula: (Població que l’entén / Població major de 2 anys)*100
Font: cens de població 2001 i 2011, i enquesta padronal 1996 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal (enquesta padronal intercensal) i decennal (censos).
Observacions: Es considera que una persona "entén" el català quan és capaç de comprendre una
conversa sobre un tema corrent.



Taxa de titulats universitaris

Definició: Relació entre la població amb títol universitari i la població total
Fórmula: ((Titulats universitaris (mitjans i superiors)) / Població total) *100
Font: cens de població 2001 i enquesta padronal 1996 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal (Enquesta padronal intercensal) i decennal (Censos)



Taxa bruta de mortalitat

Definició: Relació entre les defuncions registrades durant un any sobre la població en un
determinat territori
Fórmula: Defuncions en el període / Milers d’habitants a meitat del període
Font: IDESCAT, moviment natural de la població.
Periodicitat: anual

9



Taxa bruta de natalitat

Definició: Relació entre el nombre de nascuts vius registrats durant un any sobre la població
mitjana en un determinat territori
Fórmula: Naixements en el període / Milers d’habitants a meitat del període
Font: IDESCAT, moviment natural de la població. INE, movimiento natural de población española.
Periodicitat: Anual



Taxa general de fecunditat

Definició: És la relació entre el nombre de nascuts vius per cada 1.000 dones en edat fèrtil (dones
entre 15-49 anys). Mostra el comportament de la fecunditat considerant únicament la població
femenina en edat fecunda.
Fórmula:(Nombre total de naixements / Població femenina entre 15 i 49 anys) * 1000
Font: IDESCAT, moviment natural de la població. INE, movimiento natural de población española.
Periodicitat: anual



Índex sintètic de fencuditat

Definició: Expressa el nombre de fills que hauria de tenir una dona hipotètica al final de la seva vida
fecunda, si al llarg d’aquesta vida fecunda el seu comportament fos el mateix que el que reflecteix
la sèrie de taxes específiques de fecunditat per edat.
49

Fórmula:

ISF =

∑(
15

Ntx
Pfxt

* 1000

)

Pfxt: Població femenina a l’edat x a meitat de l’any t.
Nxt: Total de nascuts vius l’any t.
Font: IDESCAT, moviment natural de la població. INE, movimiento natural de población española.
Periodicitat: anual
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Observacions: Implica avaluar una mitjana de fills per dona i mesura el nivell de recanvi
generacional. La reemplaça generacional s’estipula en 2,1 fills per dona.


Creixement natural

Definició: Aquest indicador indica la diferència entre naixements i defuncions.
Fórmula: Nombre de naixements – Nombre de defuncions
Font: IDESCAT, moviment natural de la població. INE, movimiento natural de población española..
EUROSTAT, statistiques démographiques.
Periodicitat: anual
Observacions: El creixement natural indica la tendència general de la població sense tenir en conte
l’efecte de la immigració a la població.



Saldo migratori per 1.000 habitants

Definició: Diferència entre la immigració (altes en el padró municipal d'habitants) i l'emigració
registrada (baixes en el padró municipal d'habitants) en un període definit. El saldo migratori és
positiu si la immigració supera la emigració i negatiu si l'emigració és més elevada que la
immigració.
Fórmula: (Immigracions – Emigracions) / Milers d’habitants a meitat del període
Font: Estadística de variació residencial. Estimacions de població. Projeccions de població.
Periodicitat: anual
Observacions: Immigrants, altes registrades en el padró municipal d’habitants durant un any, per
canvi de residència des d'un altre municipi de la comarca, Catalunya o resta de l'Estat.



Creixement migratori

Definició: Diferència entre la immigració (altes en el padró municipal d'habitants) i l'emigració
registrada (baixes en el padró municipal d'habitants) en un període definit. El creixement migratori
és positiu si la immigració supera la emigració i negatiu si l'emigració és més elevada que la
immigració.
Fórmula: Immigracions - Emigracions
Font: Estadística de variació residencial. Estimacions de població. Projeccions de població.
Periodicitat: anual
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Observacions: Immigrants: altes registrades en el padró municipal d´habitants durant un any, per
canvi de residència des d'un altre municipi de la comarca, Catalunya o resta de l'Estat.
 Ràtio d’immigració exterior
Definició: Relació entre la immigració exterior de fora de l’estat Espanyol i de la immigració interna
dins de l’estat espanyol.
Fórmula: (Immigració exterior / Immigració interior) *100
Font: Estadística de variació residencial. Estimacions de població. Projeccions de població.
Periodicitat: anual



Densitat de biblioteques per 10.000 habitants

Definició: Nombre de biblioteques per cada 10.000 habitants.
Fórmula: Nombre de biblioteques / Desenes de milers d’habitants
Font: Estadística de biblioteques. Característiques bàsiques. Biennal (IDESCAT); Estadística de
bibliotecas (INE) i Anuario estadístico (UNESCO).
Periodicitat: biennal
Observacions: L’estadística de biblioteques recopila dades de totes les biblioteques públiques i
privades, qualsevol que sigui la seva titularitat, excepte les privades la utilització de les quals no
està permesa al públic, ni tan sols en condicions especials. No s’inclouen, però, per a la pròpia
definició de l’operació les biblioteques escolars



Densitat d’arxius i museus per 10.000 habitants

Definició: Arxius i museus per cada 10.000 habitants.
Fórmula: Total d'arxius i museus / Desenes de milers d’habitants
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Periodicitat: Decennal
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Densitat de sales de cinema i teatres per 10.000 habitants

Definició: Sales de cinema i teatres per cada 10.000 habitants.
Fórmula: Total de sales de cinema i teatres / Desenes de milers d'habitants
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Periodicitat: Decennal



Poliesportiu cobert per 10.000 habitants

Definició: Nombre de poliesportius coberts per cada 10.000 habitants.
Fórmula: Nombre de poliesportius / Desenes de milers d’habitants
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)



Piscina coberta per 10.000 habitants

Definició: Nombre de piscines cobertes per cada 10.000 habitants.
Fórmula: Nombre de piscines / Desenes de milers d’habitants
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)



Camps de futbol, rugbi, etc. per 10.000 habitants

Definició: Nombre de camps per cada 10.000 habitants.
Fórmula: Nombre de camps / Desenes de milers d’habitants
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
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Pistes de tennis per 10.000 habitants

Definició: Nombre de pistes de tennis per cada 10.000 habitants.
Fórmula: Nombre de pistes de tennis / Desenes de milers d’habitants
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)



Residus kg / hab / dia

Definició: Nombre mitjà de residus generats per persona.
Fórmula: Nombre total de residus diaris en Kg / Nombre d’habitants
Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC)
Periodicitat: anual



Taxa de recollida selectiva

Definició: Relació entre el total de material recollit per separat i la resta de la recollida domiciliària
total
Fórmula: Kg de recollida selectiva / Kg de residus generats
Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC)
Periodicitat: anual



Oficines de farmàcies per 1.000 habitants

Definició: Nombre d’oficines de farmàcia per cada 1.000 habitants.
Fórmula: Nombre de farmàcies / Milers d’habitants
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
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Periodicitat: anual


Taxa d’ocupació de centres educatius

Definició: Nombre mitjà d’alumnes per centre educatiu dins de l’àmbit d’estudi.
Fórmula: Nombre d’alumnes / Nombre de centres educatius
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Periodicitat: anual



Taxa d’ocupació de les aules

Definició: Nombre mitjà d’alumnes per aula.
Fórmula: Nombre d’alumnes / Nombre d’aules
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Periodicitat: anual



Taxa d’atenció del professorat

Definició: Nombre mitjà de professors per alumne
Fórmula: Nombre de Professors / Nombre d’Alumnes
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Periodicitat: anual



Places en residències per a gent gran

Definició: Percentatge de places residencials ofertades respecte a 1.000 habitants majors de 65
anys i més.
Fórmula: (Places residències per a gent gran / Població major de 65 anys)*1000
Font: IDESCAT, en base a dades del Departament de Benestar Social i Família
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Periodicitat: anual



Beneficiaris de pensions no contributives de la Seguretat Social

Definició: Nombre de beneficiaris de pensions no contributives de la Seguretat Social per cada
1.000 habitants.
Fórmula: Nombre de beneficiaris pensions no contribuents / Milers d’habitants
Font: IDESCAT, en base a dades del Departament de Benestar Social i Família
Periodicitat: anual



Policies locals per 1.000 habitants

Definició: Nombre de policies locals per cada 1.000 habitants.
Fórmula: Nombre policies locals / Milers d’habitants
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)



Taxa d’habitatges secundaris

Definició: Percentatge d’habitatges ocupats com a residència secundària respecte del total
d’habitatges.
Fórmula: (Habitatges familiars no principals secundaris / Habitatges totals) x 100
Font: Cens 2001 i 2011 (INE)
Periodicitat: Decennal



Taxa d’habitatges vacants

Definició: Percentatge d’habitatges familiars que es troben deshabitats sense trobar-se en estat
ruïnós, ni ser utilitzat com a residència principal o secundària. S’hi inclouen els disposats per a
lloguer o venda, abandonats, etc. Aquells on no s’hi fa constar la residència de cap persona.
Fórmula: (Habitatges vacants / Habitatges totals) *100
Font: Cens 2001 i 2011 (INE)
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Periodicitat: decennal


Taxa d’habitatges de lloguer

Definició: Relació entre el total d’habitatges de lloguer respecte del total del parc d’habitatges.
Fórmula: (Habitatges lloguer / Habitatges totals ) *100
Font: Cens 2001 i 2011 (INE)
Periodicitat: decennal



Taxa d’habitatges hipotecats

Definició: Percentatge d’habitatges hipotecats respecte el total d’habitatges.
Fórmula: (Habitatges de propietat pendent pagament / Habitatges totals ) *100
Font: Cens 2001 i 2011 (INE)
Periodicitat: decennal



Taxa d’habitatges de menys de 50 m2

Definició: Percentatge d’habitatges de menys de 50 m2 respecte el total d’habitatges.
Fórmula: (Habitatges fins 49 m2 / Habitatges totals) *100
Font: Cens 2001 (INE)
Periodicitat: decennal



Taxa d’habitatges de més de 100 m2

Definició: Percentatge d’habitatges majors de 100 m2 respecte el total d’habitatges.
Fórmula: (Habitatges de 100 m2 o més / Habitatges totals ) *100
Font: Cens 2001 (INE)
Periodicitat: decennal
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Índex d’especialització

Definició: Indica el grau d’especialització en un sector econòmic que té un territori respecte un
altre superior (en cas de la província). Es mesura comparant el pes que cada sector econòmic té en
aquests dos territoris. Si el valor de l’índex és 100 o al voltant d’100 el territori analitzat té una
especialització en el sector similar a la de l’altre territori, si és més alt que 1 és que està
relativament especialitzat i si s’apropa a 100 és que no ho està. Detecta concentracions d’activitats
més acusades que a la mitjana de l’àmbit determinat
Fórmula: (activitats de l’epígraf de l’àmbit X/activitats de l'àmbit X) / (Activitats de l’epígraf de
l’àmbit Z / activitats de l'àmbit Z)
*També denominat quocient de localització regional, la denominació varia segons el manual que es
consulti.



Places turístiques per 10.000 habitants

Definició: Nombre de places turístiques per cada 10.000 habitants.
Fórmula: Nombre de places turístiques / Desenes de milers d’habitants
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l'IDESCAT
Periodicitat: anual



Restaurants per 1.000 habitants

Definició: Nombre d'establiments que ofereixen servei d'alimentació en taules per cada 1.000
habitants.
Fórmula: Nombre de restaurants / Milers d’habitants
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l'IDESCAT
Periodicitat: anual
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Oficines de turisme per 1.000 habitants

Definició: Nombre d’oficines de turisme per cada 1.000 habitants.
Fórmula: Nombre d’oficines de turisme / Milers d’habitants
Font: Departament d’Empresa i Ocupació
Periodicitat: Anual



Índex de motorització

Definició: Nombre de turismes que hi ha per cada mil habitants
Fórmula: Nombre de vehicles per categoria / Milers d’habitants
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l'IDESCAT
Periodicitat: Anual



Entitats financeres per 1.000 habitants

Definició: Nombre d’entitats financeres per cada 1.000 habitants
Fórmula: Nombre d’entitats financeres per categoria / Milers d’habitants
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l'IDESCAT
Periodicitat: anual



RBFD per habitant

Definició: Relació entre el total de la renda del municipi i/o àmbit seleccionat vers la població total
del municipi.
Fórmula: (Renda realment disponible - impostos - costos + transferències + dividends) / Nombre
d’habitants
Font: : Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Periodicitat: anual
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Observacions: També es relativitza amb la població de 16 i més anys. Només disponible pels
municipis de més de 5.000 habitants.
 PIB per habitant
Definició: Relació entre el producte interior brut (PIB) del municipi vers la població del mateix.
Fórmula: PIB / Nombre d’habitants
Font: : Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Periodicitat: anual
Observacions: També es relativitza amb la població de 16 i més anys. Només disponible pels
municipis de més de 5.000 habitants.



Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Definició: Tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava la renda dels 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, en
cada cas, mitjançant les deduccions legalment establertes.
-

-

Base imposable: consisteix en l'import format pel 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: és la quantia resultant de minorar les deduccions per doble imposició
(dividends, internacional...) i de les compensacions fiscals a la quota líquida.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)



Taxa d’atur registral

Definició1: Relació entre la població desocupada registrada mensualment a les oficines
d'ocupació (SOC) i la població activa local registrada trimestral (vegeu la descripció de la
variable a «Dades municipals»).
Fórmula: (Població desocupada registrada mensualment / Població activa local registrada
trimestralment) x 100
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La taxa d'atur registral2 coincideix en el darrer mes de cada trimestre amb la taxa d'atur
registral del Departament d'Empresa i Ocupació. Quant a la resta de mesos s'estima la
població activa partint dels ocupats diferits de la taxa d'atur registral (del Departament
d'Empresa i Ocupació) del trimestre immediatament anterior, més la suma dels aturats del
mes en qüestió.
Periodicitat: Mensual
Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament
Econòmic Local, i a partir de la taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, i la
mostra de vides laborals de la Seguretat Social.
1. Fins juliol del 2015 la taxa d'atur registrat a escala municipal es calculava per mitjà de
l'estimació anual de la població activa (població activa local estimada), basant-se en el padró
municipal i les taxes d'activitat de l’«Enquesta de Població Activa» (EPA). La publicació de la
taxa d'atur registral municipal a mitjan 2014 per part del Departament d'Empresa i Ocupació
va provocar que a partir del mes d'agost del 2015 la Diputació de Girona conjuntament amb la
Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona,
decidís fer-la servir, amb l'estimació dels mesos inter-trimestrals i de les edats i el sexe.
2. Hi coincideix quan la publica el Departament d'Empresa i Ocupació. Com que les taxes
trimestrals es publiquen uns 20 dies després que finalitzi el mes trimestral (març, juny,
setembre i desembre), durant aquests 20 dies el XIFRA estima la taxa d'atur basant-se en la
població activa disponible immediatament anterior. Una vegada el Departament d'Empresa i
Ocupació publica la taxa, el XIFRA recalcula la taxa d'atur dels mesos trimestrals (març, juny,
setembre o desembre).



Contractació registrada. Estructura

Definició: Estructura percentual de la contractació registrada per diferents creuaments (municipi,
sexe, edat, sector i tipus de contracte).
Font: Departament d'Empresa i Ocupació.
Periodicitat: Mensual
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Contractació registrada. Variació percentual
Definició: Percentatge de variació entre dues variables numèriques. El resultat es dóna com a
percentatge.
Càlcul: ((Variable actual - Variable antiga) / Variable antiga) x 100
Exemple: població del 2010: 5.325 habitants, població del 2007: 4.630 habitants
((5.325 - 4.630) / 4.630) x 100 = 15,01%



Taxa de contractació temporal

Definició: Relació entre el nombre de contractes temporals i els contractes totals, en un període
determinat.
Fórmula: ( Contractes temporals / Contractes totals ) * 100
Font: Departament d’Empresa i Ocupació
Periodicitat: Mensual



Taxa de contractació temporal de joves
Definició: Relació entre el nombre de contractes temporals de joves (persones entre 16i 25 anys) i
els contractes totals dels joves.
Fórmula: ( Contractes temporals de joves de 16 a 25 anys / Contractes totals ) * 100
Font: Departament d’Empresa i Ocupació
Periodicitat: mensual



Taxa de contractació a temps parcial

Definició: Relació entre el nombre de contractes a temps parcial i els contractes totals, en un
període determinat.
Fórmula: (Contractes a temps parcial / Contractes totals) * 100
Font: Departament d’Empresa i Ocupació
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Periodicitat: Mensual



Taxa d’activitat

Definició: Relació entre la població activa (ocupada més aturada) i la població de 16 a 64 anys.
Fórmula: (Població activa / població de 16 a 64 anys) * 100
Font: Enquesta padronal 1996 i cens de població 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal



Taxa d’inactivitat

Definició: Relació entre la població inactiva de 16 a 64 anys respecte el total de població entre 16 i
64 anys.
Fórmula: (població inactiva de 16 a 64 anys / població de 16 a 64 anys) * 100
Font: Enquesta padronal 1996 i cens de població 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal



Taxa d’ocupació

Definició: Relació entre la població ocupada de 16 a 64 anys respecte el total de població entre 16 i
64 anys.
Fórmula: (població ocupada de 16 a 64 anys / població de 16 a 64 anys) * 100
Font: Enquesta padronal 1996 i cens de de població 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal
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Taxa d’atur censal

Definició: Relació entre la població que es declara desocupada i disponible en l’enquesta censal
respecte la població activa
Fórmula: (població desocupada censal / població activa) * 100
Font: Enquesta padronal 1996 i Cens de Població 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal



Índex de dependència econòmica

Definició: Relació entre les persones ocupades i la suma dels aturats (censals) més els inactius d'un
territori
Fórmula: (nombre de persones ocupades) / (nombre d’aturats + nombre d’inactius )
Font: enquesta padronal 1996 i cens de població 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal



Taxa d’autocontenció

Definició: Població ocupada que resideix i treballa al municipi, respecte el total de població
ocupada del municipi.
Fórmula: ( POR TM / total POR ) * 100
Font: Enquesta padronal 1996 i cens de població 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal
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Observacions: El càlcul d'aquest índex ens determinarà la capacitat d’absorbir la força de treball de
la ciutat, per tant, com més gran sigui l’índex més contenció laboral hi haurà a la ciutat respecte a
la població ocupada que hi resideix.


Taxa d’autosuficiència

Definició: Població ocupada que resideix i treballa al municipi, respecte el total de Llocs de treball
del municipi.
Fórmula: ( POR TM / LLTM ) * 100
Font: Enquesta padronal 1996 i cens de població 2001 (IDESCAT)
Periodicitat: Quinquennal

Diputació de Girona
Àrea de Promoció Econòmica - Diplab
C/ Ciutadans, 11, 4rt pis
17004 Girona
972 18 51 82
xifra@ddgi.cat
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Aquest projecte està subvencionat pel programa de Projectes Innovadors d'acord amb l'Ordre
TRE/337/2008 i està patrocinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social
Europeu.
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