
GLOSSARI DE TERMES
INDICADORS (BLOC SÈRIE TEMPORAL)

COHESIÓ SOCIAL 

• Índex de places en centres de dia  
◦ Fórmula: Nombre de places en centres de dia / Població de més de 84 anys
◦ Fonts:  Institut  d’Estadística  de  Catalunya  (2007-2012)  i  Departament  de

Benestar i Familia (2013-2014) de la Generalitat de Catalunya. 

• Índex d’escolarització infantil  
◦ Fórmula: Nombre de nens escolaritzats entre 0 i 5 anys / Nombre de nens total

de enter 0 i 5 anys.
◦ Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

• Taxa de no graduats en alumnes de 4  t  d’ESO  
◦ Fórmula: Nombre d’alumnes que no han superat l’avaluació de quart d’ESO /

Tot l’alumnat de quart d’ESO. 
◦ Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

• Percentatge d’atur de llarga durada  
◦ Fórmula: Nombre d’aturats amb més de 12 mesos d’antiguitat d’atur / Nombre d’

aturats
◦ Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

• Persones usuàries del SBAS per 1.000 habitants  
◦ Fórmula:  Persones  usuàries  ateses  pels  Serveis  Socials  d’Atenció  Social  /

Habitants.
◦ Fonts: Hermes (Diputació de Barcelona), Departament de Treball, Afers Socials

i Famílies. 

• Nombre de persones beneficiàries de RMI, per cada 1.000 habitants  
◦ Fórmula: Beneficiaris i beneficiàries de RMI durant l’any / Nombre d’habitants
◦ Font:  Institut  d’Estadística  de  Catalunya,  Hermes  (Diputació  de  Barcelona),

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

• Nombre de persones usuàries amb PIA vigent per cada 1.000 habitants  
◦ Fórmula: Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció

(PIA) vigent / Habitants
◦ Fonts:  Institut  d’Estadística  de Catalunya,  Hermes (Diputació  de  Barcelona),

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 



• Renda neta mitja anual de les llars  
◦ Descripció: Renda anual procedent de totes les fonts durant l’any de referència
◦ Font: Indicadors Urban Audit per ciutats i conurbacions de l’Instituto Nacional de

Estadística (INE)

• Execucions  hipotecàries  ingressades  per  partit  judicial  per  cada  1.000  
habitants
◦ Fórmula: Execucions hipotecàries ingressades als jutjats de primera instància

instrucció / Nombre d’habitants.
◦ Font: Consejo General del Poder Judicial i l’Institut d’Estadística de Catalunya.

• Delictes ingressats per violència de gènere per partit judicial per cada 1.000  
habitants
◦ Fórmula: Delictes ingressats per violència de gènere per partit judicial / Nombre

d’habitants.
◦ Font: Consejo General del Poder Judicial i l’Institut d’Estadística de Catalunya.


