
INDICADORS D'ESTAT  -  Cerdanyola del Vallès

Indicador Unitats Font 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Demografia

Població total Persones empadronades IDESCAT 55.731 57.114 57.758 58.747 58.247 57.642 57.402

Natalitat IDESCAT 10,92 10,83 10,06 9,95 8,47 9,18 8,23

Immigració estrangera % residents estrangers / població total IDESCAT 5,31% 7,59% 8,71% 10,68% 10,02% 9,28% 8,56%

Emigració a l’estranger IDESCAT - 0,24% 0,86% 1,18% 1,59% 1,36% 1,57%

Balanç de població Saldo destinació-procedència IDESCAT -392 -607 -337 -518 -297 -230 -104

Envelliment IDESCAT 16,0% 16,0% 17,0% 19,0% 21,0% 22,0% 24,0%

Població en edat de tenir fills % residents 20-39 / població total IDESCAT 35% 34% 33% 32% 30% 28% 27%

Població en edat de treball Població entre 16 i 64 anys IDESCAT 41.329 42.035 41.967 42.223 40.915 39.783 38.700

Economia

Nombre d’empreses Empreses 1.661 1.725 1.777 1.582 1.563 1.502 1.529

Nombre d’autònoms Persones - - - 4.408 4.233 4.091 4.109

Nombre de comerços - - - - - -

Població activa estimada HERMES 30.841 31.330 31.976 32.217 31.786 30.554 30.311

Naixements / 1000 hab.

% ciutadans de Cerdanyola residents a 
l’estranger / població total

% població >65 anys / Població15-64 
anys

HERMES (4rt 
trimestre)

HERMES (4rt 
trimestre)

Ajuntament de 
Cerdanyola 

Estimació de la població que treballa, 
està l’atur o busca feina



Treballadors i investigadors - - - - - 6.225 6225 (Igual)

Cohesió Social

€/ habitant HERMES 12.134 12.436 13.740 12.742 13.012 13.236 13.268

Taxa d’activitat IDESCAT + HERMES 75% 75% 76% 76% 78% 77% 78%

Nombre d’aturats Persones IDESCAT - 2.357 2.193 4.139 4.700 4.830 4.425

Taxa d’atur % d’aturats / població activa estimada IDESCAT + HERMES - 7,52% 6,86% 12,85% 14,79% 15,81% 14,60%

Aturats majors de 55 anys IDESCAT - 19,7% 21,8% 17,4% 18,7% 21,9% 24,1%

Persones - - - 4.185 6.412 8.016 8.800

Nombre d’estudiants de primària Estudiants - 3.112 3.296 3.534 3.856 3.992 3992 (Igual)

Nombre d’estudiants de secundària Estudiants - 3.377 3.288 3.322 3.394 3.681 3681 (Igual)

Estudiants - - 30.559 30.808 31.893 - 28.012

€/mes -  515,16 €  710,76 €  689,13 €  642,73 €  578,80 €  578,80 (Igual) 

Preu mitjà lloguer al Vallès Occidental €/mes -  542,10 €  649,82 €  643,67 €  592,23 €  531,19 €  531,19 (Igual) 

Medi Ambient i Sostenibilitat

Consum d’energia 21.159 22.390 - - - -

Generació de residus IDESCAT 1,42 1,39 1,45 1,29 1,27 1,16 1,13

Recollida selectiva IDESCAT (calculat) 16,69% 19,03% 25,43% 31,00% 36,59% 34,48% 33,96%

AMB 143,94 146,64 123,19 116,31 113,83 -

Treballadors en sectors avançats de 
l’economia

PTV/ UAB/ Parc de l'Alba/ 
Parc de Recerca de la 

UAB

Renda bruta familiar disponible per 
càpita

% Població activa estimada/ població 
en edat de treballar 

Nombre d’aturats >= 55 anys  / nombre 
total d’aturats

Usuaris d’equips i serveis bàsics 
d’atenció social (EBAS)

Departament de 
Benestar Social i 

Família

Departament 
d’ensenyament

Departament 
d’ensenyament

Nombre d’alumnes matriculats a la 
UAB

Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari 

de Catalunya (WINDDAT)

Preu mitjà de l’habitatge de lloguer a 
Cerdanyola

Departament de 
Territori i Sostenibilitat

Departament de 
Territori i Sostenibilitat

Consum total d’energia del municipi / 
nombre habitants (kWh/hab./any)

Diputació de 
Barcelona - PAES

Volum de residus diaris per habitant 
(kg/hab./dia)

% de recollida de residus / total de 
residus municipals

Consum domèstic d’aigua per càpita litres/ hab./ dia



Qualitat de les Aigües del Riu Sec Molt bo/ Bo/ Mediocre/ Deficient/ Dolent ACA - - - Dolent Dolent Dolent Dolent

Molt bo/ Bo/ Mediocre/ Deficient/ Dolent ACA - - - Bo Bo Bo Bo

Usuaris del transport públic municipal Viatgers/dia Diputació de Barcelona - 526,4 518,7 - - -

Administracions Públiques

Pressupost liquidat Milions d’euros 43,72 46,00 55,51 69,78 56,84 52,56 58,57

% pressupost en inversions % € destinats a inversions 10% 11% 12% 20% 11% 14% 9%

Pressupost liquidat per habitant Milions d’euros 784,57 805,45 961,07 1.187,85 975,93 911,84 1.020,38

Euros - - - - 548.899 692.758 725.682

Nombre de treballadors públics Treballadors Ajuntament de Cerdanyola - - - - - -

Qualitat de les Aigües de la Riera de 
Sant Cugat

Municat

Municat

Municat

Pressupost de l'EMD Bellaterra Municat



Observacions

El terme estranger fa referència a la nacionalitat de la persona (nacionalitat no Espanyola)

Suma de les persones en edats 20- 24, 25-39,30-34 i 35-49/ població total

Població major de 16 anys i menor de 65 anys 

El recompte de la població representat a l'Idescat prové de les xifres oficials de població dels municipis (padró 
continu), que s’obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any

La taxa bruta de natalitat és el quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la 
població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.

L’emigració exterior són les baixes registrades en el padró municipal d’habitants durant un determinat any per 
canvi de residència a l’estranger. Inclou tant la sortida de persones de nacionalitat espanyola com estrangera. 

Correspon a la diferència entre nous residents a Cerdanyola procedents d’altres municipis de Catalunya o de 
l'Estat i la sortida de residents de Cerdanyola cap a un altre municipi de Catalunya o de l'Estat.

Disponible a l'Idescat com a Índex de dependència senil

Nombre de comptes de cotització donats d’alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la 
mineria i el carbó a cada municipi.

Treballadors afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
per grans sectors d’activitat a l’últim dia de cada trimestre. La ubicació de l’afiliat es l’adreça tributaria de la seva 
activitat, potser el seu domicili o el seu taller, oficina, restaurant, etc, (en un altre municipi o en el seu).

Segons metodologia DIBA, població activa anual (2004 en endavant) estimada a partir de la població 
potencialment activa del padró per edats i sexe de cada any i la mitjana anual de les taxes d’activitat per edats i 
sexe de l'Enquesta de Població Activa (EPA) de la província de Barcelona. Les taxes per edat i sexe de la EPA  es 
multipliquen pel padró per edat i sexe i s’obté la població activa local estimada de cada municipi de la província.



Es defineix com la població activa entre la població en edat de treballar.

Suma del nombre d’estudiants masculins i femenins matriculats. 

El volum de residus diari és la quantitat de residus que genera un habitant diàriament. 

Treballadors del Parc Tecnològic + Personal Docent i Investigador UAB+ Treballadors del Parc de l'Alba (No 
disponible) + Investigadors del Parc de Recerca de la UAB (No disponible)

Resultat de dividir d’indicador de renda bruta familiar disponible (RBFD) per la població total. La RBFD és la 
macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o 
a l’estalvi. Aquesta renda no solament depèn dels ingressos de les famílies directament vinculades a la retribució 
per la seva aportació a l’activitat productiva, sinó que també és influïda per l’activitat de l'Administració pública 
mitjançant els impostos i les prestacions socials. 

Atur registrat és el nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, hagin treballat amb anterioritat o 
no, registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

La taxa d’atur és la relació entre el nombre d’aturats respecte el nombre de població activa estimada. Es pren com 
a referència el nombre d’aturats considerat per l'IDESCAT i l’estimació de la població activa elaborada per la base 
HERMES.

El percentatge d’aturats majors de 55 anys s’obté del nombre d’aturats per edats (55 anys i més) dividit entre el 
nombre total d’atur registrat en un mateix any. 

Nombre d’usuaris d’equips Bàsics d’atenció Social (EBAS) o dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS, 2009) de 
Cerdanyola (Sèries estadístiques Mapa de Serveis Socials a Catalunya)

Nombre d’estudiants d’educació primària de centres públics i privats de Cerdanyola (Sèries estadístiques 
comarcals i  municipals)

Nombre d’estudiants d’educació secundària (ESO, Batx., Grau Sup i Mitjà) de centres públics i privats de 
Cerdanyola (Sèries estadístiques comarcals i  municipals)

Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya per municipis. Lloguer mitjà contractual per àmbits (Sèrie 
estadística anual municipal).

Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya per municipis. Lloguer mitjà contractual per àmbits (Sèrie 
estadística anual per àmbits).

Relació entre el consum total d’energia del municipi i el padró municipal a 1 de gener. Inclou el consum de totes les 
fonts energètiques (energia elèctrica corregida-restant la producció local d’electricitat -, gas natural, GLP, 
combustibles líquids i energia solar tèrmica) de tots els sectors.

El percentatge de recollida selectiva de residus comprèn la recollida de vida, paper i cartró, envasos lleugers, 
matèria orgànica, la poda i jardineria i els residus voluminosos i la fusta. Recollida selectiva/ recollida total

Consum domèstic per habitant i dia. Dada obtinguda a través de la Plataforma d’informació i serveis de dades i 
d’indicadors de base estadística de la AMB (consum d’aigua total).  Seleccionar AMB (municipi de Cerdanyola) i 
tipus de consum d’aigua (consum domèstic).



Despesa total anual liquidada

Percentatge de pressupost destinat a inversió real respecte el total de la despesa (valors liquidats)

Despesa total anual liquidada

Despesa total anual liquidada

L’estat d’una massa d’aigua es determina a partir del seu estat ecològic, que pot ser molt bo, bo, mediocre, 
deficient o dolent, i del seu estat químic, que pot ser bo o dolent. Consulta per municipi i tipus de masses d’aigua 
(aigües superficials, rius). Valors de les masses d’aigua

L’estat d’una massa d’aigua es determina a partir del seu estat ecològic, que pot ser molt bo, bo, mediocre, 
deficient o dolent, i del seu estat químic, que pot ser bo o dolent. Consulta per municipi i tipus de masses d’aigua 
(aigües superficials, rius). Valors de les masses d’aigua

Relació entre el nombre de viatges anuals efectuats amb el transport públic municipal i el nombre de dies de 
prestació del servei. Es comptabilitzaran els viatges de les empreses de transport públic d’autobús. 



Enllaç a dades

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08266&V3=669&V4=446&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V3=914&V4=917&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B&ANYS=2012&V1=08266&VOK=Confirmar

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p05/a2014/l0/&file=00000003.px&type=pcaxis&L=0

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08266&V3=5525&V4=5472&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08266&V3=5483&V4=223&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08266&V3=914&V4=915&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p05/a2014/l0/&file=00000001.px&type=pcaxis&L=0

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p05/a2014/l0/&file=00000002.px&type=pcaxis&L=0

http://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=1126&idioma=cat&codi_ine=08266&codi_any=2013&trimestre=4&format=pantalla

http://www.diba.cat/hg2/presentaciomun.asp?prid=1381

http://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=1375&idioma=cat&codi_ine=08266&codi_any=2013&format=pantalla

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V3=914&V4=917&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B&ANYS=2012&V1=08266&VOK=Confirmar
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p05/a2014/l0/&file=00000003.px&type=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p05/a2014/l0/&file=00000001.px&type=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p05/a2014/l0/&file=00000002.px&type=pcaxis&L=0
http://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=1126&idioma=cat&codi_ine=08266&codi_any=2013&trimestre=4&format=pantalla
http://www.diba.cat/hg2/presentaciomun.asp?prid=1381


Treballadors Parc Tecnològic ( http://www.ptv.cat/index.php/ca/compania/ptv-en-xifres/empresas-del-parc ) // Personal Docent i Investigador UAB ( http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-humans-1345656893874.html )

http://www.diba.cat/hg2/presentacio.asp?prid=888

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08266&V3=4298&V4=4299&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08266&V3=4298&V4=4300&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.b44706973e7bc9e8172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=8d26fa16da7b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8d26fa16da7b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=7178618fee305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7178618fee305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=7178618fee305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7178618fee305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

http://winddat.aqu.cat/universitat/22/tab/indicadors/tipus//sec/alumnes/ind/72/

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=61a7a6901413e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=61a7a6901413e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=61a7a6901413e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=61a7a6901413e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

http://www.pactodelosalcaldes.eu/about/signatories_es.html?city_id=76&seap

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08266&V3=6996&V4=6997&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08266&V3=6996&V4=6997&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B

http://iermbdb.uab.cat/index.php?pag=Indicadors

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08266&V3=4298&V4=4299&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08266&V3=4298&V4=4300&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.b44706973e7bc9e8172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=8d26fa16da7b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8d26fa16da7b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=7178618fee305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7178618fee305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=7178618fee305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7178618fee305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://winddat.aqu.cat/universitat/22/tab/indicadors/tipus//sec/alumnes/ind/72/
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=61a7a6901413e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=61a7a6901413e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=61a7a6901413e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=61a7a6901413e310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.pactodelosalcaldes.eu/about/signatories_es.html?city_id=76&seap


http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/#

http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/#

http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/76_1333433591.pdf 

http://municat.gencat.cat/index.php?page=consulta&mostraEns=0826650006&accio=presliq

http://municat.gencat.cat/index.php?page=consulta&mostraEns=0826650006&accio=presliq

http://municat.gencat.cat/index.php?page=consulta&mostraEns=0826650006&accio=presliq

http://municat.gencat.cat/index.php?page=consulta&mostraEns=7007170005&accio=presliq

http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/
http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/
http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/76_1333433591.pdf
http://municat.gencat.cat/index.php?page=consulta&mostraEns=0826650006&accio=presliq
http://municat.gencat.cat/index.php?page=consulta&mostraEns=0826650006&accio=presliq
http://municat.gencat.cat/index.php?page=consulta&mostraEns=0826650006&accio=presliq

	Indicadors

