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Introducció
El Sistema d'indicadors municipals actualitzats de Neòpolis (SIMAN), com el seu 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 del Vendrell.
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 al Vendrell, s'ha escollit com a àmbits complementaris de referència el Baix Penedès i la província
de Tarragona (i, per defecte, el conjunt de Catalunya quan no està disponible la informació comarcal o provincial).
 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, l'afiliació a la Seguretat Social...) i d'enquestes i estudis
realitzats adhoc, 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 desglòs de la informació segons variables sociològiques primordials com el gènere, l'edat o el lloc de
naixement.
 Cercar la informació més actualitzada, 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
Indicador 1. Evolució de la població empadronada
Període: 2003-2013
Evolució de la població empadronada
Durant la darrera dècada s'ha produït un
constant creixement de la població
empadronada, per bé que en els darrers cinc
anys s'ha mantingut molt estable.

Base 100=any 2003
160

140

120

En termes d'habitants, el Vendrell ha
crescut més que el conjunt de la província i
menys que la resta del Baix Penedès.

100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
El Vendrell

Baix Penedès*

Prov. Tarragona

Població nascuda a l'estranger

A diferència de l'any 2003, en el Vendrell i
el Baix Penedès actualment hi ha menys
persones empadronades que hagin nascut a
l'estranger. Tanmateix, aquest col·lectiu
suposa més del 15% de tota la població.

%/total població empadronada
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
El Vendrell

Baix Penedès*

Prov. Tarragona

* Baix Penedès sense El Vendrell.
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Àmbit demogràfic
Indicador 2. Indicadors d'estructura demogràfica
Període: 2003-2013
Índex d'envelliment

Índex de sobreenvelliment

Índex d'envelliment

Índex de sobreenvelliment

150

16
12

100

8
50
4
0

Vendrell, el

Baix Penedès*
2003

0

Prov. Tarragona

2013

Vendrell, el

Baix Penedès*
2003

Prov. Tarragona

2013

Índex de dependència juvenil
Índex dependència juvenil

Els indicadors d'estructura demogràfica
permeten comparar com es distribueix la
població per grups d'edat.

30
24
18

La població empadronada en el Vendrell és,
comparativament, més jove...

12
6
0

Vendrell, el

Baix Penedès*
2003

... per més que en els darrers deu anys s'ha
produït un lleu procés d'envelliment.

Prov. Tarragona

2013

Nota metodològica: l'índex d'envelliment expressa la proporció de persones majors de 64 anys per a cada persona menor de 15 anys; l'índex de sobreenvelliment, la
proporció de persones majors de 64 anys que tenen més de 84 anys; i l'índex de dependència juvenil la proporció de persones menors de 15 anys sobre el total de persones
de 15 a 64 anys.
* Baix Penedès sense El Vendrell.
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Àmbit demogràfic
Indicador 3. Moviments migratoris
Període: 2005-2012
Saldo migratori interior
Saldo migratori interior / 1.000 habitants
70

Els saldos migratoris expressen la
diferència entre immigracions i emigracions
dins Espanya (migracions internes) o entre
Espanya i l'estranger (migracions externes).
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Els moviments migratoris han disminuït de
manera considerable a partir de 2008.
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Baix Penedès*
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2011

2012

Prov. Tarragona

Saldo migratori exterior

El Vendrell, com els altres àmbits, ha deixat
de ser receptor net de població de
l'estranger i d'altres indrets d'Espanya.

Saldo migratori exterior / 1.000 habitants
40
30
20
10
0
-10

2005

2006

2007

El Vendrell

2008

2009
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Prov. Tarragona

* Baix Penedès sense El Vendrell.
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Àmbit demogràfic
Indicador 4. Any d'arribada al municipi segons el lloc de naixement
Període: 2011
El Vendrell

Província de Tarragona

%/població mateix lloc de naixement
75

%/població mateix lloc de naixement
75

50

50

25

25

0

Mateix Abans
1971muni- de 1971 1980
cipi
A Espanya

19811990

19912000

A l'estranger

En comparació amb la
província, en el Vendrell hi ha
menys persones que han
nascut en el mateix municipi on
resideixen.

20012005

0

20062011

Total

El Vendrell ha acollit més
població espanyola que la resta
de la província.
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Mateix Abans
1971muni- de 1971 1980
cipi
A Espanya

19811990

19912000

20012005

A l'estranger

Més del 45% de la població
estrangera ha arribat en els
darrers cinc anys.

20062011

Total

Àmbit demogràfic
Indicador 5. Població jove emancipada
Període: 2011
Població de 16 a 29 anys

Població de 30 a 34 anys

% població 16-29 anys

% població 30-34 anys

50%

90%

40%
60%

30%
20%

30%

10%
0%

El Vendrell

Prov. Tarragona

El 40% i el 86% de les persones
joves de 16 a 29 anys i de 30 a
34 anys del Vendrell estan
emancipades, respectivament.

0%

Catalunya

El Vendrell té més persones
joves emancipades que la
província de Tarragona i tot
Catalunya.

El Vendrell

Prov. Tarragona

Catalunya

6 de cada 10 persones joves
menors de 30 anys encara
viuen amb els seus
pares/mares.

Nota metodològica: s'entén com a persona “emancipada” aquella que no viu en el mateix habitatge que els seu pare i/o la seva mare. Es tracta, doncs, d'una definició
restrictiva perquè no permet distingir les persones joves “no emancipades” però que comparteixen habitatge amb els seus avis o altres familiars.
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Àmbit demogràfic
Indicador 6. Població estacional
Període: 2012
Població estacional
%/població ETCA / total població resident
El Vendrell
Amposta
Calafell
Cambrils
Reus
Tarragona
Tortosa
Valls
Vila-seca
Baix Penedès*
0%

La població estacional mesura
la “càrrega” real de població
que suporta un municipi, és a
dir, la població resident que no
està absent i tota aquella que hi
estudia, treballa o hi passa
algun temps de vacances.

30%

60%

90%

120%

La població realment present al
Vendrell seria un 20% superior
a la població resident.

150%

180%

La població estacional del
Vendrell és, en termes relatius,
inferior a la que suporta la resta
de la comarca però superior a la
majoria de municipis de més de
20.000 habitants de la
província.

Nota metodològica: la població estacional ETCA mesura, en temps complet anual, la població resident i present d'un municipi, afegint-hi la població que no hi té residència
habitual però que hi treballa, hi estudia o hi passa algun temps de vacances. S'exclouen els moviments sense pernoctació que no estan motivats per treball o estudis.
* Baix Penedès sense El Vendrell.
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Àmbit demogràfic
Indicador 7. Tipologia de les llars
Període: 2011
Estructura de les llars
%/total llars
50%

La mitjana de persones per llar
en el Vendrell (2,53) és
lleugerament inferior a la de la
província de Tarragona (2,56).

40%
30%
20%
10%
0%

Persones
soles 65
anys o
més

Persones Monopa- Parella Parella
soles
rentals
sense
amb fills
menors
fills
o altres
65
familiars
El Vendrell
Prov. Tarragona

Altres

Nombre de persones a les llars
En el Vendrell hi ha menys
persones de 65 anys o més que
viuen soles (el 16% del total, en
comparació amb el 21% de la
província).

%/total llars
40%
30%
20%
10%
0%

Una

Dues

Tres

El Vendrell
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Quatre

Prov. Tarragona

Cinc o més

Gairebé el 10% de totes les llars
del Vendrell són
monoparentals.

ÀMBIT SOCIAL
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Àmbit social
Indicador 8. Mobilitat obligada per raó d'estudis
Període: 2011
Autocontenció per raó d'estudis (1)
Autocontenció de la població estudiant resident

A tot arreu, la mobilitat
obligada per raó d'estudis és
força més reduïda que la
mobilitat obligada per raó de
treball.

El Vendrell
Amposta
Calafell
Cambrils
Reus

El 79% de totes les persones del
Vendrell que estudien (menors
de 16 anys i majors de 16 que
no treballen) ho fan en el
mateix municipi.
Autosuficiència per raó d'estudis

Tarragona
Tortosa
Valls
Vila-seca
(2)

0%

30%

60%

90%

Autosuficiència de les places d'estudis localitzades
El Vendrell
Amposta

Més d'un 20% de la població
estudiant del Vendrell ho fa
fora del municipi, proporció
que tan sols és inferior a
Cambrils, Calafell i Vila-seca.

Calafell
Cambrils
Reus
Tarragona
Tortosa
Valls
Vila-seca
0%

25%

50%

75%

100%

(1) Autocontenció per raó d'estudis: proporció de persones que estudien en el mateix municipi on resideixen.
(2) Autosuficiència de les places d'estudis localitzades: proporció de persones estudiants en en un municipi que resideixen en el mateix municipi.
Nota metodològica: en el Cens de Població i Habitatges de 2011 es considera com a “població estudiant” aquella que té menys de 16 anys i està inscrita en un centre escolar i
la població de 16 o més anys que no treballa i està realitzant qualsevol mena de formació.
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Àmbit social
Indicador 9. Població que estudia
Període: 2011
Població de 16 a 64 anys que no treballa i estudia
% població 16- 64 anys
40

Més d'una tercera part de la
població de 16 a 64 que no
treballa està realitzant algun
tipus d'estudis. No és, doncs,
població “inactiva” en sentit
estricte.

30
20
10
0

Espanya
El Vendrell

El lloc de naixement no influeix
en la població en edat activa que
no treballa però estudia.

Estranger
Prov. Tarragona

Gairebé la totalitat de la població
de 6 a 15 anys va a l'escola.

Població de 6 a 15 anys que estudia
% població 6- 15 anys
100

75

En comparació amb la província
de Tarragona, hi ha més població
nascuda a Espanya de 16 a 64
anys del Vendrell sense feina que
no estudia.

50

25

0

El Vendrell

Prov. Tarragona
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Àmbit social
Indicador 10. Nivell d'estudis de la població (I)
Període: 2011
Població analfabeta o sense estudis

Població amb només estudis primaris

% població mateixa edat

% població mateixa edat

75%

40%
30%

50%

20%
25%

0%

10%

16-29
anys

30-34
anys

35-49
anys

El Vendrell

50-64
anys

65 anys o
més

0%

Total

Prov. Tarragona

Gairebé una de cada quatre
persones majors de 15 anys del
Vendrell és analfabeta o no ha
finalitzat cap tipus d'estudi,
proporció similar a la del
conjunt de la província.

16-29
anys

30-34
anys

35-49
anys

El Vendrell

La població més jove, amb
menys de 35 anys, presenta un
menor analfabetisme.
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50-64
anys

65 anys o
més

Total

Prov. Tarragona

En canvi, el 66% de la gent gran
del Vendrell no té estudis o no
sap llegir i escriure.

Àmbit social
Indicador 11. Nivell d'estudis de la població (II)
Període: 2011
Població amb estudis secundaris

Població amb estudis superiors

% població mateixa edat

% població mateixa edat

40%

50%
40%

30%

30%
20%
20%
10%
0%

10%
16-29
anys

30-34
anys

35-49
anys

El Vendrell

50-64
anys

65 anys o
més

0%

Total

Prov. Tarragona

En El Vendrell hi ha una forta
presència de persones amb
estudis secundaris (BUP, FP de
grau mig , Batxillerat COU...).

16-29
anys

30-34
anys

35-49
anys

El Vendrell

Més de la meitat de les
persones de 16 a 29 anys ha
finalitzat, com a mínim, estudis
secundaris.
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50-64
anys

65 anys o
més

Total

Prov. Tarragona

En el Vendrell hi ha menys
persones amb estudis superiors
finalitzats que a la província e
Tarragona.

Àmbit social
Indicador 12. Població de 16 a 64 anys sense estudis o amb només estudis primaris
Període: 2011
País de naixement
% població mateix lloc de naixement
60%

Les diferències segons sexe i
lloc de naixement de la població
sense estudis o amb només amb
estudis primaris són mínimes.

40%

20%

0%

Espanya

Estranger
El Vendrell

Total

Prov. Tarragona

Sexe
% població mateix sexe

Tampoc hi ha un contrast
significatiu entre el perfil amb
menys estudis del Vendrell i la
província de Tarragona.

60%

40%

20%

Els homes tenen un
relativament menor nivell
d'estudis que les dones.

0%

Home

Dona
El Vendrell
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Prov. Tarragona

Total

Àmbit social
Indicador 13. Població de 16 a 64 anys amb estudis superiors
Període: 2011
País de naixement
% població mateix lloc de naixement
40%

La població amb estudis
superiors presenta majors
diferències segons sexe i lloc de
naixement.

30%
20%
10%
0%

Espanya

Estranger
El Vendrell

Total

Prov. Tarragona

Sexe
% població mateix sexe

Tal i com succeeix amb la
població amb menys estudis,
també les diferències segons el
lloc de naixement són menys
acusades entre la població amb
una major qualificació.

40%
30%
20%
10%

Menys del 20% de la població de
16 a 64 anys del Vendrell
nascuda a l'estranger té estudis
superiors.

0%

Home

Dona
El Vendrell
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Prov. Tarragona

Total

Àmbit social
Indicador 14. Activitat dels Equips d'Atenció Primària (EAP)
Període: 2012

El Vendrell

Baix Penedès
interior

Calafell

Catalunya

44.899

14.025

22.252

7.449.611

Percentatge de població assignada estrangera

14,7

12,9

19,4

16,3

Percentatge de població assignada de 65 anys o més

16,0

16,0

16,0

17,1

Percentatge de població assignada atesa

77,2

86,1

80,7

74,1

7,3

8,0

7,0

8,2

15,6

16,3

21,2

13,7

8,1

7,6

12,0

13,0

40,2

38,8

46,8

24,5

Població total assignada

Nombre de visites per població atesa
Nombre de visites per professional i dia
Nombre de visites d'infermeria per dia
Nombre de visites de medicina de família per dia
* En negreta els valors superiors a la mitjana de Catalunya.

L'EAP del Vendrell té
assignades gairebé 45.000
persones, gairebé 9.000 més
que les que consten
empadronades en el municipi.

Tots els EAP de la comarca han
atès una major proporció de la
població assignada.
La proporció de població
estrangera segons el Padró i el
CatSalut coincideix.

Llevat de d'infermeria, el
personal de l'EAP fa moltes més
visites que la mitjana de
Catalunya.

Nota metodològica: es considera que una persona ha estat atesa quan ha realitzat com a mínim un contacte amb el centre durant el darrer any.
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ÀMBIT ECONÒMIC I LABORAL
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 15. Mobilitat obligada per raó de treball
Període: 2011
Autocontenció per raó de treball

(1)

Autocontenció de la població ocupada resident

El 46% de la població ocupada
del Vendrell treballa en el
mateix municipi. El 54% restant
ho fa fora.

El Vendrell
Amposta
Calafell
Cambrils
Reus
Tarragona

El 60% de tots els llocs de
treball existents en el Vendrell
són ocupats per persones del
mateix municipi.

Tortosa
Valls
Vila-seca
0%

25%

50%

75%

Autosuficiència per raó de treball (2)
Autosuficiència dels llocs de treball localitzats
El Vendrell
Amposta

La mobilitat per raó de treball és més
intensa en el Vendrell que a la majoria
de municipis de més de 20.000
habitants de la província de Tarragona,
la qual cosa podria estar recollint la
menor capacitat del mercat de treball
local per generar ocupació.

Calafell
Cambrils
Reus
Tarragona
Tortosa
Valls
Vila-seca
0%

25%

50%

(1) Autocontenció per raó de treball: proporció de persones ocupades que treballen en el mateix municipi on resideixen.
(2) Autosuficiència dels llocs de treball localitzats: percentatge dels llocs de treball existents en un municipi que són ocupats per persones del mateix municipi.
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75%

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 16. Relació amb l'activitat de la població de 16 a 64 anys
Període: 2011

Prov. Tarragona

El Vendrell
Inactius/es
21,6%

Inactius/es
20,3%

Ocupats/des
56,1%

Ocupats/des
51,1%

Aturats/des
27,3%

Aturats/des
23,5%

Pràcticament no hi ha
diferències entre els nivells
d'activitat del Vendrell i el
conjunt de la província. En tots
casos, supera el 78%.

Més de la meitat de la població
en edat de treballar té una
feina.

El 27,3% de la població de 16 64 anys està a l'atur, la
qual cosa representa un taxa d'atur del 34,9%. A la
província la taxa d'atur seria inferior, del 27,6%.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 17. Taxa d'activitat censal
Període: 2011
Edat
Taxa d'activitat censal
100

La taxa d'activitat recull la proporció de la
població major de 15 anys que treballa o
està buscant feina, és a dir, aquella que està
vinculada amb el mercat de treball.

75
50

La taxa d'activitat de la població més jove
(16-29 anys) és superior al Vendrell que en
el conjunt de la província.

25
0

16-29 anys 30-34 anys 35-49 anys 50-64 anys 65 anys o
més
El Vendrell
Prov. Tarragona

L'activitat (laboral) de les dones continua
per sota de la dels homes.

Sexe i lloc de naixement

D'altra banda, en el Vendrell es registra una
baixa activitat laboral entre la població de
50 a 64 anys, fet que podria estar recollint
unes especials dificultats d'aquest col·lectiu
per trobar feina.

Taxa d'activitat censal
80
60
40
20
0

Homes

Dones
El Vendrell

Espanya
Estranger
Prov. Tarragona
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 18. Afiliació a la Seguretat Social
Període: 2008-2013
El nombre de treballadors/es afiliats/s a la
Seguretat Social al Vendrell és proporcionalment
menor que el del conjunt de la província.

Evolució anual
Treballadors/es afiliats/des / 100 habitants 15-64 anys
70

Des de 2011, la davallada en l'afiliació
sembla haver-se estabilitzat, alhora
que augmenta el règim d'autònoms.

60

El Vendrell es caracteritza per un teixit
empresarial (“comptes de cotització”) de
dimensions reduïdes i que des de 2008 s'ha
reduït notablement (un 16,9%).
El contrast entre les xifres d'afiliació i les de
persones ocupades segons el Cens revela un fort
pes de l'economia submergida.

30

50
40

20
10
0
2008

2009

2010

El Vendrell

2011

Baix Penedes*

2012

2013

Prov. Tarragona

Nombre de treballadors/es de les empreses
(comptes de cotització)

Treballadors/es autònoms/es
%/total treballadors/es afiliats/des
35

%/total comptes de cotització
90

28
60

21
14

30

7
0

El Vendrell

Baix Penedes*
2008

0

Prov. Tarragona
2013

Fins a 5
El Vendrell

De 6 a 50

De 51 a 250

Baix Penedès*

251 i més

Prov. Tarragona

Nota metodològica: afiliació al Règim General, al Règim Especial de la Mineria i del Carbó, i al Règim Especial de Treballadors Autònoms a 31 de desembre de cada any.
* Baix Penedès sense el Vendrell.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 19. Tipus d'ocupació
Període: 2011
Treballs no qualificat

(1)

i jornades a temps parcial

%/total població ocupada
20

No hi ha massa diferències
entre el Vendrell i la província
de Tarragona pel que fa al pes
de les jornades a temps
parcial.

El 27% de la població assalariada
del Vendrell té contractes
temporals, ràtio que gairebé arriba
al 50% entre la població nascuda a
l'estranger.
Les persones de 16 a 34 anys del
Vendrell també presenten una
intensa temporalitat en el treball.

15
10
5

Menys del 10% de les persones
que treballen al treball realitzen
tasques no qualificades.

0

Treballs no qualificats

Jornada a temps parcial

El Vendrell

Prov. Tarragona

Taxa de temporalitat segons edat

Taxa de temporalitat segons el lloc de naixement i sexe

Taxa de temporalitat
50

Taxa de temporalitat
50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

16-29 anys 30-34 anys 35-49 anys 50-64 anys
El Vendrell

0

Total

Prov. Tarragona

(1) Treballs no qualificats: “Ocupacions elementals” segons la Classificació Catalana d'Ocupacions de 2011.
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Espanya

Estranger

Homes

El Vendrell

Prov. Tarragona

Dones

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 20. Sector d'activitat de la població ocupada
Període: 2011
El Cens de 2011 només aporta informació significativa dels
principals sectors d'activitat on treballa la població ocupada a
nivell municipal.
%/total població ocupada
20
15
10
5
0

Manufactura

Comerç

Act.
professionals

Ensenyament

El Vendrell

Construcció

Trans
port

Hostaleria

Sanitat/s
erveis
socials

Prov. Tarragona

El 7% de la població ocupada del Vendrell
treballa en activitat professionals,
científiques i tècniques (juristes,
consultoria, comptabilitat...), per bé que
els dos sectors majoritaris són la
manufactura i el comerç.

El contrast entre les dades censals i les dades
d'afiliació permet comprovar que l'economia
submergida es concentra molt especialment a la
manufactura: segons el Cens de 2011 hi treballarien
2.105 persones i, segons la Seguretat Social
(comptant autònoms i règim general), tan sols 586 a
31 de desembre de 2011.

* Només es recullen els sectors d'activitat on hi treballa, com a mínim, el 5% de la població ocupada del Vendrell.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 21. Contractació registrada
Període: 2006-2013

2011-2013
Evolució anual

Contractes registrats / 100 habitants 15-64 anys
70
60
50
40
30
20
10
0
2006

2007

2008

El Vendrell

2009

2010

Baix Penedès*

2011

2012

Prov. Tarragona

Encara no s'han recuperat els nivells de
contractació de 2006.
En el Vendrell s'han generat menys
llocs de treball poc qualificats entre
2011 i 2013.
A diferència de la resta de la comarca i
la província, en el Vendrell la
contractació registrada no ha crescut
entre 2012 i 2013. Durant el 2013 amb
prou feines s'han fet 6.187 contractes
de treball.

2013

%/total contractes
Tipus de contracte
Indefinit
Temporal
Sexe
Homes
Dones
Edat
Menys 20 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 44 anys
45 anys o més
Nivell d'estudis
Sense estudis
Primaris complets/incomplets
Programes FP
Educació general
Tècnics/professionals superiors
Universitaris o postsecundaris
Ocupació
Directors i gerents
Personal científic /intel ·lectuals
Tècnics de suport
Personal administratiu
Personal comerç/restauració/protecció
Personal qualificat agricultura/ramaderia
Personal qualificat manufactura
Personal operari/muntadors
Ocupacions elementals
Ocupacions militars

El Vendrell Baix Penedès*

Nota metodològica: la contractació registrada és aquella que es formalitza a les Oficines de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya.
* Baix Penedès sense el Vendrell.
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Prov. Tarragona

9,9
90,1

10,1
89,9

9,7
90,3

45,3
54,7

52,3
47,7

54,4
45,6

5,9
17,9
14,9
42,3
19,0

4,4
13,5
15,0
48,8
18,3

4,6
16,6
16,8
44,0
18,0

7,7
13,1
3,7
68,1
1,6
5,8

4,9
10,1
6,8
70,6
2,9
4,8

9,0
11,5
7,2
61,8
2,8
7,7

0,4
7,5
11,8
5,6
42,7
0,3
5,3
3,4
22,9
0,0

0,3
3,1
4,7
3,9
23,7
0,3
5,9
8,2
50,0
0,0

0,2
6,7
6,5
5,5
29,6
0,8
9,5
5,9
35,3
0,0

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 22. Atur registrat
Període: 2005-2013
Evolució temporal de l'atur registrat
Base 100 = 2005
400

Des de 2011, l'any del darrer
Cens, l'atur ha continuat
creixent i es concentra en el
sector serveis.

300

200

L'atur al Vendrell ha crescut
amb menys intensitat que a la
resta de la comarca.

100
2005

2006

2007

2008

El Vendrell

2009

2010

Baix Penedès*

2011

2012

2013

Prov. Tarragona

Atur registrat segons sector d'activitat econòmica

Les xifres total dels Cens de Població i les de
l'atur registrat al SOC no són coincidents...

%/total població en atur
70%

... així com les relatives al pes dels/les
aturats/des que busquen la seva primera
feina: en el Cens serien l'10,9% de totes els
aturats/des, i no pas el 3,2% que recull l'atur
registrat. Es pot conjecturar, doncs, que
principalment s'inscriuen a les oficines de
treball les persones amb experiència laboral
prèvia i no pas les que cerquen la seva
primera feina, en la seva majoria, persones
joves.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Agricultura

Indústria

El Vendrell

Construcció

Baix Penedès*

Serveis

Sense
ocupació
anterior
Prov. Tarragona

Nota metodològica: l'atur registrat comptabilitza les persones que consten com a demandants d'ocupació en els serveis públics d'ocupació i reuneixen els
requisits estadístics (definits per l'Ordre Ministerial de l'11 de març de 1985) per a ser considerades com a aturades.
* Baix Penedès sense El Vendrell.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 23. Perfil de l'atur censal (I)
Període: 2011
Edat
Taxa d'atur censal
50%

La població més jove i menys
qualificada és la que té una
major taxa d'atur.

40%
30%
20%

L'únic cas en el que la taxa d'atur del
Vendrell és inferior a la del conjunt de la
província de Tarragona és produeix entre la
població de 30 a 34 anys.

10%
0%

16-29 anys

30-34 anys

El Vendrell

35-49 anys

50-64 anys

Prov. Tarragona

Nivell d'estudis finalitzats
Taxa d'atur censal
60%

Les màximes diferències en l'atur del
Vendrell i la la província de Tarragona es
localitzen entre la població amb estudis
secundaris i la població de 35 a 64 anys.

40%

20%

0%

Sense estudis
Primaris
El Vendrell

Secundaris
Superiors
Prov. Tarragona
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 24. Perfil de l'atur censal (II)
Període: 2011
Sexe
Taxa d'atur censal
40%

La taxa d'atur difereix de
manera considerable segons el
país de naixement.

30%
20%

Entre homes i dones hi ha,
relativament, poca diferència en
la taxa d'atur.

10%
0%

Home
El Vendrell

Dona
Prov. Tarragona

País de naixement
Taxa d'atur censal
60%

40%

La taxa d'atur de la població
nascuda a l'estranger supera el
50%.

20%

0%

Espanya
El Vendrell

Estranger
Prov. Tarragona
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 25. Atur registrat de llarga durada
Període: desembre de 2013

Persones segons la durada de la demanda
%/total població en atur
100%

Per bé que l'atur registrat recull
parcialment la globalitat del
fenomen de l'atur, és una font
que permet definir molt
acuradament les
característiques de les persones
que consten com a aturades en
els serveis públics d'ocupació.

75%

55%

56%

19%

18%

26%

26%

22%

El Vendrell

Baix Penedès*

Prov. Tarragona

60%

50%
18%

25%
0%

Menys d'un any

Entre un i dos anys

Persones amb més de dos anys a l'atur segons nivell d'estudis

El 26% de les persones aturades del
Vendrell porta més de dos anys
buscant feina i, molt especialment,
en el sector de la construcció i la
població amb menys formació.

Més de dos anys

Persones amb més de dos anys a l'atur segons sector d'activitat

%/total població en atur mateix nivell d'estudis
40%

%/total població en atur mateix sector d'activitat
40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

L'atur de llarga durada és menys
freqüent quan major és el nivell
d'estudis.

0%

Sense estudis
Primaris
Secundaris
Superiors
o primaris
incomplets
El Vendrell
Baix Penedès*
Prov. Tarragona

Agricultura

Indústria

El Vendrell

Construcció

Baix Penedès*

Serveis

Sense
ocupació
anterior
Prov. Tarragona

Nota metodològica: l'atur registrat comptabilitza les persones que consten com a demandants d'ocupació en els serveis públics d'ocupació i reuneixen els
requisits estadístics (definits per l'Ordre Ministerial de l'11 de març de 1985) per a ser considerades com a aturades.
* Baix Penedès sense El Vendrell.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 26. Situació laboral dels membres de les llars
Període: 2011
Llars sense cap persona ocupada i nacionalitat
%/llars 16-64 anys sense cap persona ocupada
50

La situació laboral de les
persones que integren una llar
és un bon indicador de la seva
seguretat econòmica.

El Vendrell no es diferencia del
conjunt de la província pel que
fa a la proporció de llars amb
alguna persona estrangera de
16 a 64 anys on no hi ha cap
persona a l'atur (24%).

40
30
20
10
0

Totes espanyoles

Alguna persona
estrangera

El Vendrell

Total

Prov. Tarragona

Llars sense cap persona a l'atur i/o inactiva segons nacionalitat
%/llars 16-64 anys sense cap persona a l'atur
50
40
30
20
10
0

Totes espanyoles

Alguna persona
estrangera

El Vendrell

Total

Prov. Tarragona
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Les llars amb alguna persona
estrangera de 16 a 64 anys del
Vendrell pateixen una major
vulnerabilitat laboral: en el 40%
no hi ha cap persona que
estigui treballant.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 27. Nivell de renda
Període: 2010-2012
Renda bruta familiar disponible per habitant (2010)

Perceptors/es de prestacions no contributives (2012)

(1)

Milers d'euros per habitant
20

(2)

Perceptors/es per cada 1.000 habitants
10
8

15

6

10

4

5

0

2
0

El Vendrell

Baix Penedès

No hi ha cap font que ofereixi
una aproximació adequada del
nivell de renda real de les
famílies a nivell municipal.

Catalunya

Tanmateix, atenent a la Renda
Bruta Familiar Disponible,
s'observa que la del Vendrell és
superior a la del conjunt de la
comarca i Catalunya.

El Vendrell

Baix Penedès*

Prov. Tarragona

Catalunya

Per cada 1.000 habitants, n'hi ha
8 que rebem prestacions no
contributives, una ràtio
superior a la resta de municipis
de la comarca.

(1) Renda bruta familiar disponible: és un indicador calculat per l'Institut d'Estadística de Catalunya per mesurar els ingressos disponibles de les llars. Depèn de la
remuneració dels assalariats/des, però també de l'”excedent brut d'explotació”, els impostos i les prestacions públics. No existeixen dades provincials.
(2) Prestacions no contributives: inclouen les persones beneficiàries de pensions no contributives de vellesa i invalidesa (mitjana anual de 2012).
* Baix Penedès sense el Vendrell.
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Àmbit urbà i territorial
Indicador 28. Règim de tinença dels habitatges
Període: 2001-2011
2011
%/total habitatges principals

Entre 2001 i 2011, el període dels dos
darrers Censos de Població i Habitatge, s'ha
produït una disminució en termes relatius
dels habitatges principals (ocupats) en
règim de propietat.

60%

40%

20%

0%

Propietat
Propietat
Lloguer
Altres
pagada
hipoteca
El Vendrell
Baix Penedès* Prov. Tarragona

El Vendrell és l'àmbit on més habitatges
principals són de lloguer.

2001
Dins els habitatges de propietat, cada
vegada són més els que tenen pagaments
pendents per hipoteques.

%/total habitatges principals
60%

40%

20%

0%

Propietat
Propietat
Lloguer
Altres
pagada
hipoteca
El Vendrell
Baix Penedès* Prov. Tarragona

* Baix Penedès sense El Vendrell.
Nota metodològica: dins els habitatges amb la propietat pagada s'inclouen els habitatges de propietat per herència o donació.
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Àmbit urbà i territorial
Indicador 29. Habitatges buits i segones residències
Període: 2011
Segones residències

Habitatges buits

% segones residències/habitatges familiars

% habitatges buits/habitatges familiars

60%

15%

40%

10%

20%

5%

0%

El Vendrell

Baix Penedès*

Més de la meitat dels habitatges
del Vendrell i el Baix Penedès
no estan ocupats, és a dir, no
són habitatges principals.

0%

Prov. Tarragona

Les segones residències són la
principal modalitat dels
habitatges no ocupats.

El Vendrell

Baix Penedès*

Prov. Tarragona

Malgrat les limitacions de la
metodologia censal, poc menys
del 15% dels habitatges del
Vendrell estan buits.

Nota metodològica: ús del parc d'habitatges familiars (aquells destinats a ser habitats per persones, llevat dels establiments col ·lectius) segons el Cens de Població i
Habitatges de 2011.
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Àmbit urbà i territorial
Indicador 30. Estat dels habitatges principals
Període: 2011
Estat de conservació dels edificis
El Cens de Població i Habitatges
permet identificar algunes
característiques dels edificis on es
troben els habitatges principals
(ocupats).

%/total habitatges principals
90

60

30

0

Ruïnós o
dolent

Deficient
El Vendrell

Bo

La majoria dels habitatges
principals es troba en edificis amb
bon estat de conservació.

Sense dades

Prov. Tarragona

Any de construcció dels edificis
%/total habitatges principals
30

El parc d'habitatges principals del
Vendrell és molt més “jove” que el
del conjunt de la província.

20

10

Uns 1.600 habitatges del Vendrell
estarien en un estat de conservació
ruïnós, dolent o deficient.

0
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El Vendrell
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19912001

2002- No
2011 consta

Prov. Tarragona

Àmbit urbà i territorial
Indicador 31. Accessibilitat dels habitatges principals
Període: 2011
Habitatges de més de tres plantes sense ascensor
Província de Tarragona
%/total habitatges principals

El Vendrell
%/total habitatges principals

No consta
3,4%

No consta
4,4%
Sí
56,8%

Sí
69,5%

L'accessibilitat dels habitatges es
pot mesurar amb l'existència
d'ascensor i la mobilitat amb cadira
de rodes.

No
26,1%
No
39,8%

Habitatges no accessibles (1)
Província de Tarragona
%/total habitatges principals

El Vendrell
%/total habitatges principals

Sí
27,0%

Sí
30,1%
No
64,9%

No
67,0%
No consta
5,9%

Gairebé el 70% dels habitatges
principals del Vendrell en edificis
de tres o més plantes disposa
d'ascensor, mentre que a la
província de Tarragona tan sols el
56,8%.
Hi ha pocs habitatges que siguin
accessibles per una persona amb
mobilitat reduïda.

No consta
5,0%

(1) Habitatges no accessibles: segons el Cens de Població i Habitatges de 2011 un habitatge no és accessible si una persona amb cadira de rodes no pot entrar en un edifici
des del carrer i fins a la porta del seu habitatge sense l’ajut d’una tercera persona.
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Àmbit urbà i territorial
Indicador 32. Superfície dels habitatges principals
Període: 2011
Superfície mitjana segons el nombre de persones a la llar
Metres quadrats útils
120

80

Si es creua la superfície dels
habitatges amb el nombre de
persones a la llar, es pot
obtenir una primera
aproximació a les situacions
d'amuntegament.

40

0

Una

Dues

Tres

El Vendrell

Quatre

Cinc o
més
Prov. Tarragona

Total

Tot i que els habitatges del
Vendrell són relativament de petits
que els del conjunt de la província,
no hi ha un contrast significatiu pel
que fa a les condicions
d'allotjament.

Metres quadrats útils per persona
%/total llars
40

En el 19% de les llars hi ha menys
de 20 metres quadrats de superfície
útil per persona.

30
20
10
0

Menys de 24

De 24 a 36

El Vendrell

De 36 a 48

48 o més

Prov. Tarragona
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Àmbit urbà i territorial
Indicador 33. Ús de segones residències
Període: 2011
Població de 16 o més anys que passa més de 14 nits l'any en un altre municipi
El Vendrell
%/total població de 16 anys i més

No
80,1%

Província de Tarragona
%/total població de 16 anys i més

No disposa d'habitatge
12,1%

No disposa d'habitatge
13,5%
No
78,5%
Disposa d'habitatge
6,4%

El Cens de 2011 permet
quantificar l'ús de segones
residències que fa la població
d'un municipi, entès com el fet
de passar 14 o més nits fora de
l'habitatge principal.

El Vendrell i el conjunt de la
província presenten xifres de
molt similar d'ús de segones
residències.
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Disposa d'habitatge
9,4%

En el Vendrell hi ha menys
persones que disposen d'un
habitatge en un altre municipi.

Àmbit urbà i territorial
Indicador 34. Mercat de lloguer
Període: 2005-2013
Nous contractes formalitzats
Contractes de lloguer / 1.000 habitants
20

La font més fidedigna sobre el mercat de
lloguer, per bé no abasta la totalitat del
mercat, és el registre de fiances dipositades a
l'Institut Català del Sòl.

15
10

Per primera vegada des de 2007, el Vendrell
supera el ritme de formalització de nous
contractes de lloguer de la província.

5
0
2005

2006

2007

2008

El Vendrell

2009

2010

Baix Penedès

2011

2012

Entre 2005 i 2013, més de quatre de cada
deu nous contractes de lloguer que s'han fet
al Baix Penedès s'han registrat en el
Vendrell.

2013

Prov. Tarragona

Lloguer mitjà dels nous contractes
Euros/mes
500

Variació %
4

400

0

300

-4

200

-8

100

-12

0

El Vendrell

Baix Penedès

Lloguer mitjà 2013

Prov. Tarragona

Encara que han caigut més d'un 10% en els
darrers vuit anys i és inferior al del conjunt
de la comarca i la província de Tarragona,
els lloguers mitjans al Vendrell s'aproximen
als 400 euros al mes...
... la qual cosa exigiria disposar, en termes
de viabilitat econòmica, d'una renda neta de
1.200 euros (el 30% del lloguer).

-16

Variació 2005/2013%
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Àmbit urbà i territorial
Indicador 35. Compravendes d'habitatges
Període: 2004-2013
Evolució de les compravendes registrades davant de notari
Compravendes / 1.000 habitants
80

L'evolució de les compravendes
d'habitatge és un reflex de l'estat
del sector immobiliari.

60
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0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
El Vendrell

Baix Penedès*

Prov. Tarragona

Tipologia de les compravendes del Vendrell 2004-2013
Des de 2010, sembla que les
compravendes d'habitatges ja no
poder disminuir molt més.

%/total compravendes

Lliure
98,2%

Protegit
1,8%

* Baix Penedès sense El Vendrell.
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Menys del 2% de les
compravendes
d'habitatges que s'ha
formalitzat en el Vendrell
han estat per habitatges
amb protecció oficial.

Àmbit urbà i territorial
Indicador 36. Preus de venda dels habitatges i cost d'accés
Període: 2008-2013
Evolució dels preus de venda
Des de la fi de la bombolla
immobiliària, els preus de venda
dels habitatges han caigut any
rere any.

Base 100 = 2008
120
100
80

Actualment, la compra d'un
habitatge lliure és menys costosa
en el Vendrell que en el conjunt
de la província.
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Prov. Tarragona

Cost d'accés a l'habitatge
% renda disponible per llar
50
40

L'actual restricció en la mobilització de
crèdit, dificulta les possibilitats de poder
constituir una hipoteca.

30
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2008
El Vendrell

2013
Prov. Tarragona

(1) Cost d'accés a l'habitatge: proporció de la renda disponible que s'hauria de dedicar per fer front al pagament de la primera quota hipotecària per un habitatge lliure
segons les condicions financeres vigents en cada període analitzat.
Nota metodològica: els preus de venda són els que publica el Ministeri de Foment a partir de les taxacions.
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(1)

Àmbit urbà i territorial
Indicador 37. Construcció d'habitatges
Període: 2005-2013
Habitatges iniciats

(1)

Habitatges iniciats / 1.000 habitants
60

El volum de construcció dels
darrers cinc anys és
pràcticament nul.
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Les diferències territorials en els
habitatges iniciats són
imperceptibles.

2009

2010

Baix Penedès*

2011

2012

2013

Prov. Tarragona

Quota de mercat de l'habitatge amb protecció oficial

Poc més tres de cada cent
habitatges que s'han acabat en
el Vendrell entre 2005 i 2013
han estat protegits.

(2)

%/total habitatges acabats
6
5
4
3
2
1
0

El Vendrell

Baix Penedès*

Prov. Tarragona

(1) Habitatges iniciats: habitatges inclosos en els projectes visats pels col ·legis d'aparelladors.
(2) Quota de mercat de l'habitatge amb protecció oficial: proporció dels habitatges acabats amb protecció oficial sobre el total d'habitatges acabats (certificats finals d'obra
dels col·legis d'aparelladors).
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ÀNNEX
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Annex
Annex 1. Relació de fonts emprades
Indicador

Font
ÀMBIT DEMOGRÀFIC

Indicador 1. Evolució de la població empadronada

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

Indicador 2. Indicadors d'estructura demogràfica

Institut d'Estadística de Catalunya (Padró Municipal
d'Habitants)
Institut d'Estadística de Catalunya (Moviment Natural
de la Població)

Indicador 3. Moviments migratoris
Indicador 4. Any d'arribada al municipi segons el lloc
de naixement

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

Indicador 5. Població jove emancipada

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

Indicador 6. Població estacional

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

Indicador 7. Tipologia de les llars

ÀMBIT SOCIAL
Indicador 8. Mobilitat obligada per raó d'estudis

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

Indicador 9. Població que estudia

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

Indicador 10. Nivell d'estudis de la població (I)

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

Indicador 11. Nivell d'estudis de la població (II)

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

Indicador 12. Població de 16 a 64 anys sense estudis
o amb només estudis primaris

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

Indicador 13. Població de 16 a 64 anys amb estudis
superiors

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

Font

Indicador 14. Activitat dels equips d'atenció primària

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
(Observatori del Sistema de Salut de Catalunya)

ÀMBIT ECONÒMIC I LABORAL
Indicador 15. Mobilitat obligada per raó de treball
Indicador 16. Relació amb l'activitat de la població de
16 a 64 anys

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

Indicador 17. Taxa d'activitat censal
Indicador 18. Afiliació a la Seguretat Social

Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya (Observatori d'Empresa i Ocupació)

Indicador 19. Tipus d'ocupació

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

Indicador 20. Sector d'activitat de la població
ocupada

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

Indicador 21. Contractació registrada

Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya (Observatori d'Empresa i Ocupació)

Indicador 22. Atur registrat

Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya (Observatori d'Empresa i Ocupació)

Indicador 23. Perfil de l'atur censal (I)

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

Indicador 24. Perfil de l'atur censal (II)

Institut Nacional d'Estadística (Cens de Població i
Habitatges de 2011)
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya (Observatori d'Empresa i Ocupació)

Indicador 25. Atur de llarga durada
Indicador 26. Situació laboral dels membres de les
llars

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

Indicador 27. Nivell de renda

Institut d'Estadística de Catalunya
ÀMBIT URBÀ I TERRITORIAL

Indicador 28. Règim de tinença dels habitatges

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

Indicador 29. Habitatges buits i segones residències

Institut Nacional d'Estadística (Cens de Població i
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Indicador

Font
Habitatges de 2011)

Indicador 30. Estat dels habitatges principals

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

Indicador 31. Accessibilitat dels habitatges principals

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

Indicador 32. Superfície dels habitatges principals

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

Indicador 33. Segones residències

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

Indicador 34. Mercat de lloguer

Departament de Territori i Sostenibilitat (Secretaria
d'Habitatge i Millora Urbana)

Indicador 35. Compravendes d'habitatges

Ministeri de Foment

Indicador 36. Preus de venda dels habitatges i cost
d'accés
Indicador 37. Construcció d'habitatges

Ministeri de Foment, Institut d'Estadística de
Catalunya i Banc d'Espanya
Departament de Territori i Sostenibilitat (Secretaria
d'Habitatge i Millora Urbana)
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