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INTRODUCCIÓ
El Sistema d'indicadors municipals actualitzats de Neòpolis (SIMAN), com el seu propi nom explicita, no és res més que una
agrupació dels indicadors sintètics que serveixen per a definir les condicions de població del municipi estudiat, en aquest cas de
Cassà de la Selva. No s'hi trobaran, doncs, argumentacions teòriques sobre les causes i els efectes dels fenòmens exposats sinó,
tan sols, des d'una vocació descriptiva però rigorosa, aportar diverses elements que contribueixin a la presa de decisions i a la
contextualització del municipi dins un àmbit més global.
Els criteris que han regit la construcció dels indicadors que es presenten a continuació han estat els següents:
! Permetre la comparabilitat entre diversos territoris i diversos períodes (dins els límits que imposa la coherència metodològica).
Pel que fa a Cassà de la Selva, s'ha escollit com a àmbits complementaris de referència el conjunt de la província de Girona i
Catalunya.
! Emprar sempre fonts secundàries d'organismes públics i, sempre que sigui possible, que estiguin recollides dins l'estadística
oficial. A l'annex es detallen les referències específiques a partir de les quals s'han construït els indicadors d'aquest informe.
! En aquest sentit cal assenyalar que l'estadística que ofereixen les administracions públiques es composa indistintament
d'explotacions de registres administratius (com l'atur registrat, 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 desglossament de la informació segons variables sociològiques primordials com el gènere, l'edat o el lloc
de naixement.
! Cercar la informació més actualitzada possible, encara que per desgràcia no sigui molt contemporània. Així succeeix amb el
darrer Cens de Població i Habitatges de 2011, la principal operació estadística de Catalunya i Espanya, els resultats definitius
del qual es van començar a difondre el passat desembre de 2013. Fins d'aquí a una dècada, si es mantenen els calendaris
habituals, no es podrà revisar, doncs, la relació existent entre l'estructura demogràfica, el parc d'habitatges, el mercat de treball,
les pautes de mobilitat i/o la composició de les llars.
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MAPA DELS DISTRICTES I SECCIONS CENSALS
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ÀMBIT DEMOGRÀFIC
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Àmbit demogràfic
Notes generals
! Cassà de la Selva ha superat, l’1 de de 2015, el llindar de les 10.000 persones empadronades. Aquesta xifra s’ha assolit
després d’un període de creixement gairebé continuat (llevat de l’estancament del 2012), que a la província de Girona i
Catalunya s’aturà el 2009.
! El motor d’aquest creixement no han estat l’anomenat moviment natural (la diferència entre naixements i defuncions) sinó els
moviments migratoris.
! Però no tots els tipus de moviments migratoris han tingut el mateix protagonisme. La principal font d’immigrants a Cassà de la
Selva altres municipis d’Espanya i, de tots ells, altres municipis de la mateixa comarca, que suposen gairebé el 47% de totes
les altes provinents d’altres municipis en el període 2008-2014. El 53% restant es distribueix entre altres municipis de la
província de Girona (28,1%), altres municipis de Catalunya (12,7%) i altres municipis d’Espanya. De tot plegat se’n desprèn que
Cassà de la Selva és un focus d’atracció de la població comarcal. Del Cens de Població i Habitatges de 2011 se’n dedueix que
bona part de la població nouvinguda s’ha instal·lat en el Districte 2.
! Pel que als moviments exteriors, la seva evolució ha estat molt discontinua. Després d’un període, entre 2005 i 2010, en el que
Cassà de la Selva rebé més immigrants que no pas habitants marxaren cap a l’estranger, entre 2011 i 2013 s’invertí la
tendència i Cassà de la Selva començà a expulsar més població cap a l’estranger. L’any 2014, en canvi, es recuperaren els saldos
positius, a la mateixa alçada que els de 2009 i 2010.
! El pes relatiu de la població estrangera a Cassà de la Selva és força similar al del conjunt de la província (actualment és del
16,8%). En canvi, sí és remarcable que en els darrers anys s’ha produït una alteració substancial en la seva composició interna.
Si ara fa deu anys predominava la població nascuda a Àfrica, ara el grup majoritari el configuren les persones que han nascut
a altres països de la Unió Europea.
! A banda dels estocs i fluxos de població, també convé comparar com es distribueix la població per trams d’edat, especialment
per avaluar les necessitats socials que es deriven de tenir més o menys població jove, adulta o vella. Cassà de la Selva disposa
d’una estructura demogràfica menys envellida, atès que, a diferència de Girona i Catalunya, té empadronades més persones
menors de 16 anys que no pas persones de 65 anys i més. Aquest fet en principi favorable, per la major capacitat d’assegurar
una població en edat de treballar en les properes generacions, és simultani a un major grau de sobreenvelliment. En d’altres
paraules, sí que és cert que a Cassà de la Selva hi ha, proporcionalment, menys persones grans, però, alhora, les persones grans
del municipi són d’edat més avançada: el 18% de les persones majors de 64 anys del municipis té més 84 anys. Curiosament,
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aquesta proporció s’ha mantingut molt estable durant la darrera dècada, mentre que a Girona i Catalunya ha anat creixent de
manera notable.
! Per bé que el gruix de les llars existents a Cassà de la Selva, com a Girona i Catalunya, corresponen a parelles amb fills o altres
familiars, també sobresurt la major proporció de llars que corresponen a persones majors de 64 anys que viuen soles.
! Un altre tret distintiu de Cassà de la Selva és la major autonomia residencial de la població jove, entesa com la quantitat de
persones de 16 a 29 anys que no viu en el mateix habitatges que els seus pares i/o mares. Com s’examinarà més endavant,
aquest major emancipació residencial s’explica, en bona mesura, per una participació més activa en el mercat de treball.
! De la mateixa manera que Cassà de la Selva s’erigeix com una destinació principal pels canvis del municipi d’empadronament
que es produeixen dins la comarca, també és un nucli d’atracció per motius d’estudis. Més de les places d’estudis de què
disposa són ocupades per persones d’altres indrets, proporció superior a d’altres municipis propers com Caldes de Malavella,
Llagostera o Riudellots de la Selva. Però si els focus d’atenció és la població major de 15 anys que estudia, les conclusions són
parcialment diferents: el 64% de totes elles s’ha desplaçar fora de Cassà de la Selva per continuar el seu itinerari formatiu.
! Considerant el conjunt de la població, el nivell d’estudis de la població de la Cassà de la Selva dibuixa un perfil molt similar al
de la província i Catalunya, amb una preeminència de la població que ha finalitzat estudis secundaris de segon grau. La
població analfabeta o sense estudis primaris finalitzats amb prou feina representa el 10% del total.
! Contràriament, sí que es produeix una diferència remarcada en el cas específic de la població de 16 a 29 anys, on hi ha una
menor proporció que hagi assolit estudis superiors.
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Àmbit demogràfic
Indicador 1. Evolució de la població empadronada
Període: 2003-2015
Evolució de la població empadronada
Cassà de la Selva ha assolit, l’any 2015, la
xifra de 10.000 habitants empadronats, dels
quals el 16,8% han nascut a l’estranger,
proporció similar a la de Catalunya i
inferior a la de la província de Girona.

A diferència de Catalunya i Girona, el
creixement de la població a Cassà de la
Selva durant els darrers dotze anys (llevat
de l’any 2013) ha estat continu.

Bona part de l’increment de la població rau
en l’arribada de persones nascudes a
l’estranger.

Població nascuda a l'estranger
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Àmbit demogràfic
Indicador 2. Creixement natural i creixement migratori
Període: 2005-2015
Creixement natural (naixements – defuncions)
El creixement d’una població depèn del
creixement “natural” (la diferència entre
naixements i defuncions) i el creixement
migratori (la diferència entre immigracions i
emigracions).

A tot arreu el paper del creixement natural
és sempre positiu, però cada vegada més
reduït. Les fluctuacions de població estan
lligades fonamentalment a les migracions.

Des de 2007, i tan sols amb el breu
parèntesi de 2012, el creixement
demogràfic de Cassà de la Selva ha anat
lligat a l’arribada d’immigrants.

Creixement migratori (immigracions – emigracions)
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Àmbit demogràfic
Indicador 3. Moviments migratoris
Període: 2005-2014
Saldo migratori interior

Des de 2005, Cassà de la Selva sempre ha
mantingut un saldo migratori positiu amb la
resta de municipis de Girona, Catalunya i
Espanya.

Els fluxos migratoris amb l’exterior han
estat més erràtics, amb un fort increment
l’any 2014.

Entre 2011 i 2013 Cassà de la Selva va
perdre més població per emigracions a
països estrangers que en el conjunt de la
província de Girona i Catalunya.
Saldo migratori exterior
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Àmbit demogràfic
Indicador 4. Any d'arribada al municipi
Període: 2011
Cassà de la Selva

Província de Girona

Catalunya
Cassà de la Selva té una
proporció de persones nascudes
al mateix municipi una xic
superior a la mitjana de Girona i
Catalunya...

Amb el Cens de Població i
Habitatges de 2011, el darrer
disponible, es pot identificar
l’any d’arribada al municipi de
la població resident.

… i, alhora, una major quantitat
de persones arribades en el
quinquenni 2006-2011, que
fonamentalment es concentren
en el Districte 2.
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Àmbit demogràfic
Indicador 5. Lloc de naixement i nacionalitat de la població
Període: 2003-2015
País de nacionalitat de la població estrangera
No sols s’ha produït un creixement de la
població estrangera, sinó també de la seva
composició interna.

L’any 2003 la població provinent d’Àfrica
representava més del 80% de la població
estrangera. En el 2015, en canvi, tan sols el
47,0%. En canvi, la població d’altres països
de la Unió Europea ha anat guanyant
protagonisme de manera gradual i constant.
El 81% de la població de Cassà de la Selva
ha nascut a Espanya i el 38% en el mateix
municipi.
Lloc de naixement de la població
segons seccions censals (2011)
Proporcionalment, la població estrangera es
concentra a la Secció 2 del Districte 1.
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Nota

metodològica:
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color

verd
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xifres

estadísticament

poc

representatives.

Àmbit demogràfic
Indicador 6. Població estacional
Període: 2002-2014
Població estacional

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.

El concepte de “població
estacional” no introdueix gaires
diferències en comparació a la
població empadronada...

... per bé que a Cassà de la
Selva, a diferència del Gironès,
s’observa una evolució
decreixent que podria estar
recollint una lleu pèrdua de
centralitat del municipi com a
lloc de treball, oci o estudis.

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
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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.
Al
no
existir
dades
a
nivell
provincial,
es
presenten
els
valors
de
la
comarca,
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el

Gironès.

Àmbit demogràfic
Indicador 7. Indicadors d'estructura demogràfica
Període: 2003-2015
Índex d'envelliment

Índex de sobreenvelliment

Índex de dependència juvenil
Els indicadors d'estructura demogràfica
permeten comparar com es distribueix la
població per grups d'edat.
Cassà de la Selva té una població menys
envellida ja que, a diferència de Girona i
Catalunya, té més persones menors de 16
anys que persones grans.
Tanmateix, la població major de 65 anys de
Cassà de la Selva està força més envellida.

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
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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.
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Àmbit demogràfic
Indicador 8. Tipologia de les llars
Període: 2011
Estructura de les llars

De mitjana, el nombre de
persones per llar a Cassà de la
Selva és molt similar al de la
província de Girona i Catalunya
(2,5).

Això significa que vora el 23%
de totes les llars són
unipersonals...

… malgrat que, dins les llars
unipersonals, estan
sobrerepresentades les
persones majors de 65 anys que
viuen soles.

Nombre de persones a les llars
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Àmbit demogràfic
Indicador 9. Emancipació residencial de la població jove
Període: 2011
Autonomia residencial de la població jove

Una manera aproximada de
mesurar la quantitat de
persones joves (16-29 anys) que
estan emancipades consisteix en
identificar aquelles que ja
conviuen en el mateix
habitatges que els seus pares i/o
mares.

A Cassà de la Selva les persones
joves estan més emancipades que a
Girona i Catalunya…
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… tot i que més de la meitat
encara viu en el mateix
habitatge que els seus pares i/o
mares.

Àmbit demogràfic
Indicador 10. Mobilitat obligada per raó d'estudis
Període: 2011
Autocontenció per raó d'estudis (1)
La mobilitat obligada per raó d’estudis
permet comprovar els desplaçaments
diaris que es realitzen entre municipis
per anar a estudiar.

En comparació amb els municipis
propers, Cassà de la Selva destaca per
l’elevada població que estudia en el
mateix municipi on resideix...

Autosuficiència per raó d'estudis (2)

En canvi, Cassà de la Selva és
un pol d’atracció de població
estudiant, ja que més del 20%
de les places d’estudis
existents són ocupades per
habitants d’altres municipis.

(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 un municipi que resideixen en el mateix municipi.
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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 demogràfic
Indicador 11. Població que estudia i no treballa
Període: 2011
Població de 16 a 64 anys que no treballa i estudia
Part de la població “inactiva” de 16
a 64 anys, malgrat no participar en
el mercat de treball, dedica part
del seu temps a seguir formant-se.

… per bé que a Cassà de la Selva la
proporció de persones que no
treballen però estudien és inferior
a la de Girona i Catalunya.
Lloc d’estudi de la població major de 15 anys

La majoria de la població adulta
que es dedica exclusivament a
estudiar ho fa fora del municipi.
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Àmbit demogràfic
Indicador 12. Nivell d'estudis de la població
Període: 2011
Nivell d'estudis finalitzats

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

La majoria de la població ha acabat,
com a mínim, estudis secundaris
postobligatoris.

A Cassà de la Selva, i
especialment en el Districte 2, hi
ha més persones sense estudis o
analfabetes.

Nota metodològica: el Cens de Població i Habitatges de 2011 estableix la següent classificació del nivells d'estudis:
. Analfabets/es: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir ni escriure en cap idioma.
. Sense estudis: persones que saben llegir i escriure, però que van assistir menys de cinc anys a l'escola.
. Primer grau: persones que van anar a l'escola cinc anys o més sense completar EGB, ESO o Batxillerat Elemental.
. Segon grau: es considera que una persona té estudis de segon grau quan ha acabat ESO, EGB, Batxillerat Elemental o té el certificat d'escolaritat o d'estudis primaris, batxillerat
(LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU, FP grau mitjà, FP I, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa, certificats d'escoles oficials d'idiomes, FP
grau superior, FP II, Mestratge Industrial o equivalent.
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. Tercer grau: es considera que una persona té estudis de tercer grau quan ha acabat una diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent, grau
universitari,
llicenciatura,
arquitectura,
enginyeria,
màster
oficial
universitari,
especialitats
mèdiques
o
doctorat.
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Àmbit demogràfic
Indicador 13. Nivell d'estudis de la població de 16 a 34 anys
Període: 2011
Nivell d'estudis finalitzats 16-29 anys

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

Nivell d'estudis finalitzats 30-34 anys

El nivell d’estudis acabats de la
població de 30 a 34 anys de Cassà de
la Selva és més elevat que en el
conjunt de la província de Girona i
Catalunya...

En canvi, hi ha menys persones
de 16 a 29 anys amb estudis
superiors.

Nota metodològica: el Cens de Població i Habitatges de 2011 estableix la següent classificació del nivells d'estudis:
. Analfabets/es: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir ni escriure en cap idioma.
. Sense estudis: persones que saben llegir i escriure, però que van assistir menys de cinc anys a l'escola.
. Primer grau: persones que van anar a l'escola cinc anys o més sense completar EGB, ESO o Batxillerat Elemental.
. Segon grau: es considera que una persona té estudis de segon grau quan ha acabat ESO, EGB, Batxillerat Elemental o té el certificat d'escolaritat o d'estudis primaris, batxillerat
(LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU, FP grau mitjà, FP I, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa, certificats d'escoles oficials d'idiomes, FP
grau superior, FP II, Mestratge Industrial o equivalent.
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. Tercer grau: es considera que una persona té estudis de tercer grau quan ha acabat una diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent, grau universitari,
llicenciatura, arquitectura, enginyeria, màster oficial universitari, especialitats mèdiques o doctorat.
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Àmbit demogràfic
Indicador 14. Entitats a Cassà de la Selva
Període: 2015
Tipus d’entitats

Actualment a Cassà de la Seva hi ha 84 entitats actives...
... la meitat de les quals es dedica, fonamentalment, a
activitats culturals.
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ÀMBIT DE SALUT I SERVEIS SOCIALS
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Àmbit de salut i serveis socials
Notes generals
! L’Equip d’Atenció de Primària de Cassà de la Selva, que comprèn un conjunt de la població més extens que el del terme
municipal, es caracteritza per atendre una elevada porció de la població assignada. La població de 75 anys i més és la que,
comparativament, realitza més visites.
! Pel que fa a l’activitat dels Serveis Socials Bàsics, a Cassà de la Selva s’ha produït, com en el conjunt del Consorci de Benestar
Social del Gironès i Salt, un increment continu en el nombre d’intervencions dutes a terme. De les 3.667 de 2010, s’ha passat a
les 4.552 de 2015.
! Entre les diferents modalitats possibles d’intervenció, a Cassà de la Selva destaca el servei de Teleassistència (amb 132
persones ateses), les 398 valoracions fetes sota la Llei de la Dependència i les 21 persones que han rebut atenció psicològica i
suport terapèutic individual i familiar per trobar-se en situació de vulnerabilitat.
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Àmbit de salut i serveis socials
Indicador 15. Activitat dels Equips d'Atenció Primària
Període: 2014

Població assignada
Població assignada de 75 anys o més (%)
Població assignada atesa (%)
Nombre de visites població no assignada (2015)
Nombre de visites per població assignada atesa (%)
Nombre de visites per població assignada atesa (%) 0-14 anys
Nombre de visites per població assignada atesa (%) 75 anys o més
Nombre de visites per professional i dia
Nombre de visites per metge de família i dia
Nombre de visites per infermera i dia
Població atesa al programa Atenció Domiciliària
(% persones majors 75 anys assignades)

EAP Cassà de la
Selva (1)
29.758
9,1
78,7
5,5
7,7
6,4
15,9
12,7
22,4
12,4
7,2

Catalunya
7.413.993
9,1
75,0
5,7
7,6
7,0
14,8
13,4
24,3
13,4
10,3

(1) L’EAP de Cassà de la Selva agrupa, a més del CAP de Cassà, el CAP de Caldes de Malavella i els consultoris locals de Llagostera, Quart,
Llambilles, Campllong i Riudellots de la Selva.
* En negreta els valors superiors a la mitjana de Catalunya.

L'EAP de Cassà de la Selva té
assignades gairebé 30.000
persones, ja que el seu àmbit de
referència s’estén també a
d’altres municipis propers.

En comparació al conjunt del
Sistema Sanitari de Catalunya,
l’EAP de Cassà de Selva atén a
més persones, especialment entre
la gent gran...
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En canvi, és menor l’activitat
del servei d’atenció
domiciliària.

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. No existeixen dades a nivell
provincial.
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Àmbit de salut i serveis socials
Indicador 16. Intervencions dels Serveis Socials Bàsics
Període: 2010-2015
Ràtio/1.000 habitants

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Aiguaviva

705,6

859,4

770,0

830,8

602,8

858,1

Bescanó

422,0

678,8

698,2

543,7

442,8

410,9

Bordils

384,3

452,8

365,0

300,2

556,2

389,5

Campllong

331,9

261,6

175,2

176,7

168,9

360,7

56,6

162,6

190,7

105,3

215,8

129,7

Cassà de la Selva

380,5

340,4

374,5

365,0

377,9

453,8

Celrà

323,6

151,3

315,4

537,8

563,6

618,6

Cervià de Ter

359,8

388,8

395,1

226,6

263,4

285,1

Flaçà

206,5

363,6

409,4

348,9

554,3

364,2

Fornells de la Selva

488,3

652,9

641,9

601,1

602,7

615,5

Juià

138,5

88,8

112,4

223,8

279,4

121,3

Llagostera

448,9

354,8

358,3

368,9

481,5

529,1

Llambilles

489,9

486,8

408,1

448,1

318,4

824,0

48,0

138,5

172,9

114,7

311,0

97,8

Quart

754,3

818,1

683,3

678,7

798,9

635,2

Salt

878,5

856,8

827,4

875,1

873,5

822,4

Sant Andreu Salou

412,9

184,2

176,1

253,2

71,0

302,0

Sant Gregori

221,7

232,6

223,2

186,0

273,1

235,3

Sant Joan de Mollet

226,1

367,8

448,3

477,8

717,1

265,6

Sant Jordi Desvalls

248,1

253,4

320,1

331,9

296,6

201,4

Sant Julià de Ramis/Medinyà

218,8

218,3

189,2

315,4

493,3

323,3

Sant Martí de Llémena

153,7

184,4

251,7

229,3

458,5

251,2

Sant Martí Vell

328,3

631,8

563,9

529,2

429,8

294,4

Sarrià de Ter

295,7

305,9

371,8

509,8

660,5

538,5

Vilablareix

238,6

399,4

474,7

426,6

392,6

308,7

Viladasens

129,6

147,6

120,2

91,7

55,6

113,1

Total Consorci (menys Salt)

370,3

386,7

405,1

420,2

479,8

459,8

Total Consorci

551,7

552,5

551,5

577,0

614,7

581,5

Canet d'Adri

Madremanya
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Àmbit de salut i serveis socials
Indicador 17. Tipologia de les actuacions dels Serveis Socials (I)
Període: 2015
SAD
Atenció personal/ajuda
llar / relació entorn

SAD
Teràpia Ocupacional

SAD
Ajuts tècnics

Teleassistència
(persones ateses)

Dependència
(valoracions amb dret)

Aiguaviva

4

4

3

4

22

Bescanó

9

20

16

44

241

Bordils

2

5

2

15

59

Campllong

3

4

3

6

21

125

1

-

6

37

Cassà de la Selva

11

36

11

132

398

Celrà

16

19

9

49

192

Cervià de Ter

2

5

-

12

44

Flaçà

1

4

1

18

66

Fornells de la Selva

6

12

5

31

64

Juià

1

2

1

1

12

Llagostera

23

67

27

75

383

Llambilles

3

6

5

11

17

Canet d'Adri

Madremanya

43

1

-

8

9

Quart

12

27

16

30

76

Salt

50

59

53

330

1.102

Sant Andreu Salou

37

-

-

1

5

Sant Gregori

3

13

11

20

251

Sant Joan de Mollet

1

-

1

5

22

Sant Jordi Desvalls

1

-

-

17

31

Sant Julià de Ramis/Medinyà

6

8

2

46

137

Sant Martí de Llémena

2

2

3

3

16

Sant Martí Vell

3

-

-

3

6

25

21

27

103

252

Vilablareix

2

5

6

21

45

Viladasens

1

-

-

4

6

Total Consorci (menys Salt)

137

262

149

665

2.412

Total Consorci

187

321

202

995

3.514

Sarrià de Ter
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Àmbit de salut i serveis socials
Indicador 18. Tipologia de les actuacions dels Serveis Socials (II)
Període: 2015
EAIA
(altes a 31/12)
-

SIFE
(Menors atesos)
-

Suport psicològic /
teràpia familiar
2

Bescanó

2

1

10

Bordils

-

-

2

Campllong

-

-

-

Canet d'Adri

-

-

-

15

-

21

Celrà

8

1

4

Cervià de Ter

1

1

-

Flaçà

-

-

5

Fornells de la Selva

2

-

2

Juià

-

-

-

Llagostera

24

4

16

Llambilles

2

-

-

Madremanya

-

-

-

Quart

4

-

2

94

10

52

Sant Andreu Salou

-

-

-

Sant Gregori

2

-

4

Sant Joan de Mollet

-

-

-

Sant Jordi Desvalls

-

-

-

Sant Julià de Ramis/Medinyà

5

1

2

Sant Martí de Llémena

-

-

-

Sant Martí Vell

-

-

-

Aiguaviva

Cassà de la Selva

Salt

Sarrià de Ter

13

3

2

Vilablareix

-

-

2

Viladasens

-

-

-

Total Consorci (menys Salt)

11

-

5

Total Consorci

89

11

79
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Àmbit de salut i serveis socials
Indicador 19. Tipologia de les actuacions dels Serveis Socials (III)
Període: 2015
Programa d’aliments

Acollida i integració de persones estrangeres
immigrades
Traducció
Atencions
/interpretació cultural
individualitzades
(serveis
-

Rebost comunitari
(persones beneficiàries)

Espai cuina
(persones cursos)

Hort social i comunitari
(persones participants)

Aiguaviva

6

-

-

Bescanó

-

-

-

-

-

65

54

-

5

70

Campllong

-

-

-

-

-

Canet d'Adri

-

-

-

-

-

Cassà de la Selva

-

-

30

1

-

240

133

44

41

558

Cervià de Ter

14

32

41

1

-

Flaçà

69

-

-

4

25

Fornells de la Selva

Bordils

Celrà

25

-

-

-

-

Juià

-

-

-

2

-

Llagostera

-

-

98

8

-

Llambilles

-

-

-

-

-

Madremanya

-

-

-

-

-

Quart

47

32

22

10

-

Salt

-

-

-

15

-

Sant Andreu Salou

-

-

-

-

-

Sant Gregori

-

-

-

-

-

Sant Joan de Mollet

12

-

36

-

-

Sant Jordi Desvalls

12

28

-

1

-

117

40

-

4

-

-

-

-

-

1

30

20

-

-

-

Sant Julià de Ramis/Medinyà
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sarrià de Ter

109

40

-

16

-

Vilablareix

11

-

-

-

-

Viladasens

-

-

-

-

-

757

379

271

93

654

Total Consorci (menys Salt)
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Total Consorci

757

379

271

ÀMBIT ECONÒMIC I LABORAL
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108

654

Àmbit econòmic i laboral
Notes generals
! En contrast amb el que succeeix en l’àmbit de la formació, la centralitat de Cassà de la Selva en termes de mobilitat obligada
per raó de treball roman més desdibuixada: gairebé la meitat de la població que treballa de Cassà de la Selva ho fa en el mateix
municipi (la qual cosa implica que l’altra meitat diàriament s’ha de desplaçar fora del terme municipi per anar a treballar) i el
37% dels llocs de treball existents en el municipi són ocupats per persones d’altres municipis. Dels municipis propers, tan sols
a Llagostera es registra una proporció més reduïda.
! El grau de participació en el mercat de treball de la població de 16 a 64 anys de Cassà de la Selva és superior a la mitjana de
Girona i Catalunya, ja que menys del 14% es pot considerar com a “inactiva”. Aquesta major presència va acompanyada d’unes
major probabilitats de trobar feina: el 65,3% de la població en edat de treballar efectivament tenia una feina i el 21,0% estava a
l’atur, l’any 2011. Tant a Girona com a Catalunya la taxa d’atur (censal) superava aleshores el 25%.
! En tots els grups d’edats, nacionalitat i sexe, l’activitat laboral de la població de Cassà de la Selva supera la de Girona i
Catalunya. Tanmateix, el fet que tres de cada quatre persones de 16 a 29 anys estigui participant en el mercat de treball (a
Catalunya és el 67,9% i no el 75,5% com a Cassà de la Selva) podria explicar perquè hi ha una major quantitat que no hagi
allargat el seu currículum acadèmic fins els estudis superiors.
! Generalment la població estrangera es diferencia per una menor afiliació a la Seguretat Social. A Cassà de la Selva aquesta
diferència no sols és molt minsa. sinó que, des de 2012, punt d’inici de la sèrie estadística d’afiliació a la Seguretat Social
segons el municipi de residència que acaba de difondre l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la població estrangera
ha experiment el major increment en les nivells d’afiliació.
! Tornant a situar el període de referència en l’any 2012, a Cassà de la Selva s’ha produït un major increment de les feines
“legals” (és a dir, inscrites a la Seguretat Social), encara que no s’han igualat els nivells de l’any 2008. La creació d’ocupació
dels darrers anys, però, també ha implicat una transformació en les modalitats d’afiliació, atès que el règim d’autònoms i les
petites empreses ara tenen més rellevància.
! Una especificitat fonamental de l’estructura del mercat de treball de Cassà de la Selva és el pes hegemònic de la manufactura.
El 40% dels treballadors/es afiliats al règim general estan ocupats en aquest sector. En el règim d’autònoms, la manufactura
comparteix lideratge amb el comerç i la construcció.
! Paradoxalment, entre 2008 i 2016 a la manufactura s’han destruït llocs de treball en el règim general i s’han generat de nou en
el règim d’autònoms. No estat, però, un mer procés de “vasos comunicants”: en termes absoluts, la manufactura ha perdut
llocs de treball durant aquest període.
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! Si els nivells d’activitat laboral de la població de Cassà de la Selva són superiors als de Girona i Catalunya, no hi ha contrastos
significatius en el tipus d’ocupació: el 19% de la població assalariada treballa amb contractes temporals, l’11% de la població
ocupada realitza feines poc qualificades i el 13% treballa amb jornades a temps parcial.
! Una pauta general i comú a tot arreu és que la generació de llocs de treball a l’actualitat s’està traduint en una proliferació
dels contractes temporals. Cassà de la Selva no és un excepció en aquest sentit: el 88,1% de tots els contractes de treball que
s’han registrat a les oficines de treball han estat de duració limitada. La particularitat és que la temporalitat a Cassà de la Selva
està més intensa entre la població amb estudis de Formació Professional, el personal tècnic i professional qualificats i la
manufactura.
! L’auge de l’ocupació ha comportat un descens de l’atur registrat, no comparable amb d’altres fonts de mesura de l’atur com
l’Enquesta de Població Activa (EPA), emprada com a referència en les estadístiques internacionals.
! De l’explotació de l’atur registrat se’n poden extreure algunes característiques de les persones que hi consten com a inscrites i
demandants d’ocupació. A Cassà de la Selva s’ha produït un fort increment de l’atur entre les persones de 44 anys, les
persones amb nacionalitat d’un altre país europeu i les que han finalitzat tan sols l’educació bàsica. Com a Girona, també ha
revifat l’atur de llarga durada (de més de dos anys) i entre les persones que tan sols cerques feines poc qualificades
(“ocupacions elementals” segons la terminologia oficial).
! A partir de les poques fonts existents, es podria concloure que a Cassà de la Selva hi ha menys llars sense cap mena d’ingrés.
Ara bé, el nivell de renda és inferior a la mitjana de Catalunya.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 20. Mobilitat obligada per raó de treball
Període: 2011
Autocontenció per raó de treball (1)
Gairebé la meitat de la població
ocupada a Cassà de la Selva
treballa en el municipi…

… aquesta és la proporció més elevada dels
municipis propers i permet que les
persones residents a Cassà de la Selva no
s’hagin de desplaçar a fora per anar a
treballar amb tanta freqüència.

Autosuficiència per raó de treball (2)

Tanmateix, el 37% dels llocs de
treball de Cassà de la Selva són
ocupats per persones d’altres
municipis. Aquest fet implica
que, diàriament, hi ha una forta
mobilitat obligada dins el
municipi.

(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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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 21. Relació amb l'activitat de la població de 16 a 64 anys
Període: 2011
Cassà de la Selva
Per avaluar l’impacte efectiu de l’atur, cal
identificar prèviament la quantitat de població
que participa en el mercat de treball.
A Cassà de la Selva hi ha més població en edat
de treballar (16-64 anys) amb una feina, que no
pas a Girona i Catalunya.
En el Districte 2 és on concentra bona part
de la població aturada de Cassà de la
Selva.

Catalunya
Província de Girona
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 22. Taxa d'activitat censal
Període: 2011
Cassà de la Selva

Prov. Girona

Catalunya

Sexe
Homes
Dones

87,6%
85,3%

84,6%
78,4%

83,3%
78,5%

Edat
16-29 anys
30-34 anys
35-64 anys

75,5%
96,2%
88,8%

67,6%
92,1%
84,6%

67,9%
92,3%
83,3%

Nacionalitat
Espanyola
Estrangera

85,2%
90,1%

82,6%
78,0%

81,6%
77,7%

Total

85,3%

78,4%

78,5%

* En negreta els valors superiors a la mitjana de Catalunya.

La “taxa d’activitat” inclou la
població que treballa i està
aturada. Serveix per a estimar la
població que participa en el
mercat de treball.

Per a tots els grups de població
(edat, sexe i nacionalitat),
l’activitat laboral de la població
de 16 a 64 anys és superior a la
mitjana de Girona i Catalunya.
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La participació laboral de la
població de 16 a 29 anys és
comparativament reduïda arreu,
a conseqüència de l’allargament
del període de formació.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 23. Afiliació a la Seguretat Social segons el municipi de residència
Període: 2012-2015
Persones afiliades majors de de 15 anys
Per primera vegada, és possible destriar les
persones afiliades a la Seguretat Social
segons el municipi de residència.

La proporció persones majors de 15 anys
afiliades, és a dir, amb treball legalitzat, a
Cassà de Selva és superior que a Girona i
Catalunya.

Persones afiliades segons nacionalitat (2015)
La població de nacionalitat estrangera arreu
registra menors nivells d’afiliació per cada 1.000
habitants...
.... per bé que ha protagonitzat l’increment que
s’ha produït des de 2012...
... i a Cassà de la Selva la diferència amb la
població de nacionalitat espanyola és la més
minsa.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 24. Afiliació a la Seguretat Social segons el municipi del lloc de treball
Període: 2008-2016 (primer trimestre)
L’afiliació a la Seguretat Social segons el municipi del
“compte de cotització” té en compte la totalitat de llocs
de treball del municipi, independentment d’on
resideixen les persones que els ocupen.

Evolució anual

Des de 2012, a Cassà de la Selva ha
crescut més ràpidament el nombre
d’afiliacions…
… per més que encara no s’han assolit els nivells de
2008.
A Cassà de la Selva la creació d’ocupació dels
darrers anys s’ha traduït en un increment del pes
del règim d’autònoms i, alhora, de les empreses amb
menys de sis treballadors/es.
Nombre de treballadors/es de les empreses
(comptes de cotització)

Treballadors/es autònoms/es
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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.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 25. Sector d'activitat de la població afiliada a la Seguretat Social
segons el municipi del lloc de treball
Període: primer trimestre de 2016
Població afiliada al règim general

(1)

Els treballadors/es autònoms/es i els/les que treballen
per compte aliè es dediquen a activitats parcialment
diferents, per bé que en tots dos casos a Cassà de la
Selva predominen la manufactura, la construcció i el
comerç.

El fort pes de la indústria manufacturera constitueix el
tret més distintiu de l’estructura d’afiliació de Cassà de
a Selva.
El comerç a Cassà de la Selva té menys presència que a
Girona i Catalunya... així com el paper de les
“activitats professionals i tècniques”, categoria que
agrupa el sector de la comptabilitat, la publicitat,
l’assistència jurídica, la recerca o la publicitat.

Població afiliada al règim d'autònoms
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(1)

Inclou

el

Règim

General

de

la

Seguretat

Social

i

el

Règim

Especial

de

-49-

la

Mineria

del

Carbó

(segons

el

sector

d'activitat

de

l'empresa).

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 26. Evolució de l’afiliació a la Seguretat Social segons el sector d’activitat
Període: 2008-2016 (primer trimestre)
Règim general

(1)

Entre 2008 i 2016, l’afiliació de
persones treballadores a la
Seguretat Social a Cassà de la
Selva ha augmentat en el règim
d’autònoms (+2,0%) i, en canvi,
ha disminuït en el règim general
(-16,7%).

La pèrdua de llocs de treball en
el règim general ha estat molt
intensa en les activitats
administratives, la construcció i
la manufactura…
Règim d’autònoms)

La creació d’ocupació en el
règim d’autònoms s’ha
concentrat especialment en les
activitats professionals i
tècniques, l’hostaleria, la
manufactura i el comerç...
... i el règim general, en el sector
de les finances i assegurances i
l’educació.
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... i d’altra banda, també hi ha
menys autònoms dedicats a la
construcció, a “altres serveis”
(perruqueries, serveis de
reparació i activitats
associatives), a activitats
administratives i al transport.

(1) Inclou el Règim General de la Seguretat Social i el Règim Especial de la Mineria del Carbó (segons el sector d'activitat de l'empresa).

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 27. Tipus d'ocupació de la població de 16 a 64 anys
Període: 2011
Taxa de temporalitat

L’11% de la població ocupada
realitza tasques “elementals”,
l’equivalent dels treballs no
qualificats.

A diferencia de les xifres
d’afiliació, no es dibuixen
grans diferències entre les
característiques de l’ocupació
de Cassà de la Selva, Girona i
Catalunya...

… tot i que a Cassà de Selva les
jornades a temps parcials i la
temporalitat estan menys
esteses.
Llocs de treball no qualificats

Persones ocupades amb jornades a temps parcial
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(1) Treballs no qualificats: “Ocupacions elementals” segons la Classificació Catalana d'Ocupacions de 2011.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 28. Contractació registrada
Període: 2006-2015

2012-2015
Evolució anual

El nivell de formalització de contractes de
treball ha crescut durant els darrers tres anys.
El ritme de creixement des de 2013 ha estat
molt més intens a Cassà de la Selva.

Més del 88% dels contractes són temporals…
… i a Cassà de la Selva sobresurten els
contractes a persones amb un baix nivell
d’estudis i per a tasques no qualificades.
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Nota metodològica: la contractació registrada és aquella que es formalitza a les Oficines de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 29. Perfil de la contractació temporal a Cassà de la Selva
Període: 2012-2015

Programes
FP
95,5%

Homes
88,2%

Tècnics
superiors
98,3%

Personal
qualificat
manufactura
91,7%

Estudis
primaris
91,6%

Personal comerç /
restauració
83,2%

Dones
84,3%
Educació
general
85,5%

Indústria
91,3%

Operaris i
muntadors
81,4%

Més de dos punts per
damunt de la mitjana de
Catalunya de la mateixa
categoria

Més de dos punts per sota
mitjana de Catalunya de la
mateixa categoria

Personal
científic
85,7%

Personal
administratiu
73,2%

La temporalitat registrada a Cassà de la Selva
és particularment reduïda entre el personal
administratiu...
... i sobresurt entre la població amb estudis
d’FP i professionals, tècnics de grau superior i
la indústria manufacturera.
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Nota

metodològica:

la

contractació

registrada

és

aquella

que

es

formalitza
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a

les

Oficines

de

Treball

del

Servei

d'Ocupació

de

Catalunya.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 30. Evolució de l'atur registrat
Període: desembre de 2008 - març de 2016
La taxa d’atur registrat recull la proporció de
persones que consten com a demandants
actives d’ocupació a les Oficines de Treball
sobre el total de persones actives i que, alhora,
reuneixen els requisits legals per a ésser
considerades com a aturades...
Taxa d’atur registrat

... això explica perquè l’atur registrat ofereix
sempre uns valors inferiors a d’altres fonts
basades en enquestes, com l’Enquesta de
Població Activa (EPA), el referent en l’àmbit de
la Unió Europea.
Des de 2012 ha disminuït la taxa d’atur
registrat, fins a nivells comparables de 2008.
Durant tot aquest període, Cassà de la Selva
sempre s’ha mogut en nivells inferiors als de
Girona i Catalunya.

Bona part de la reducció de la taxa d’atur
s’explica per un descens de la població activa,
és a dir, de la població que treballa o està
buscant feina.
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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.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 31. Perfil de l'atur registrat (I)
Període: maig de 2016

Sexe
Homes
Dones
Variació maig 2008
Homes
Dones
Edat
Menors de 20
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
Més de 64
Variació maig 2008
Menors de 20
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
Més de 64

Cassà de la
Selva

Província
de Girona

Catalunya

47,2%
52,8%

48,1%
51,9%

45,9%
54,1%

79,1%
50,0%

52,8%
63,0%

52,5%
55,3%

1,0%
6,1%
9,0%
12,3%
13,3%
10,2%
14,5%
10,8%
11,7%
11,0%
0,0%

2,2%
4,8%
7,1%
9,7%
12,2%
12,3%
12,6%
13,2%
14,9%
11,0%
0,0%

1,9%
4,6%
7,2%
9,2%
11,8%
12,5%
13,2%
13,0%
15,3%
11,3%
0,0%

-50,0%
20,0%
33,3%
30,4%
66,7%
42,9%
144,8%
130,4%
111,1%
58,8%

1,3%
-12,5%
-14,2%
-0,7%
43,3%
82,1%
120,1%
154,0%
135,6%
115,4%

-0,7%
-4,2%
-9,2%
-3,0%
41,5%
81,2%
123,4%
102,8%
103,8%
97,1%
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A Cassà de la Selva hi ha menys
persones aturades majors de 44
anys.

En canvi, des de 2008 ha
augmentat especialment l’atur els
homes i la població més jove.

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.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 32. Perfil de l'atur registrat (II)
Període: maig de 2016

País de nacionalitat
Espanya
Europa
Àfrica occidental
Àfrica central, oriental i austral
Amèrica central i del sud
Altres països i territoris d'Àsia
Variació maig 2008
Espanya
Europa
Àfrica occidental
Àfrica central, oriental i austral
Amèrica central i del sud
Altres països i territoris d'Àsia
Nivell d'estudis
Sense estudis
Estudis primaris incomplets
Estudis primaris complets
Programes de FP
Educació general
Tècnics-professionals superiors
Universitaris primer cicle
Universitaris segon i tercer cicle
Variació maig 2008
Estudis primaris incomplets
Estudis primaris complets
Programes de FP
Educació general
Tècnics-professionals superiors
Universitaris primer cicle
Universitaris segon i tercer cicle

Cassà de la
Selva

Província
de Girona

Catalunya

71,0%
7,6%
14,9%
0,0%
2,0%
0,4%

71,5%
6,3%
0,0%
3,9%
0,0%
3,3%

81,4%
4,8%
0,0%
1,6%
0,0%
3,3%

48,3%
428,6%
97,3%

47,8%
75,3%
400,0%
65,8%
150,0%
46,2%

48,6%
95,9%
178,7%
80,9%
23,1%
10,2%

2,5%
12,7%
6,5%
8,2%
61,1%
3,9%
1,8%
3,3%

5,2%
12,8%
10,1%
6,2%
56,8%
3,8%
1,6%
3,3%

1,7%
5,3%
8,1%
8,8%
62,7%
5,9%
2,3%
5,1%

140,0%
67,6%
18,5%
90,5%
61,6%
46,2%
28,6%

200,8%
87,4%
43,5%
87,9%
44,3%
70,9%
40,2%

191,0%
46,5%
25,3%
77,9%
50,2%
77,5%
39,4%

66,7%
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Cassà de la Selva i Girona
presenten un menor nivell d’atur
entre la població de nacionalitat
espanyola i amb estudis
postsecundaris.

Gairebé el 30% de la població que
consta com aturada registrada és
de nacionalitat estrangera.

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.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 33. Perfil de l'atur registrat (III)
Període: maig de 2016

Durada de la demanda
Fins a 3 mesos
De 3 a 6 mesos
De 6 a 9 mesos
De 9 a 12 mesos
De 12 a 15 mesos
De 15 a 18 mesos
De 18 a 21 mesos
De 21 a 24 mesos
Més de 24 mesos
Variació maig 2009
Fins a 3 mesos
De 3 a 6 mesos
De 6 a 9 mesos
De 9 a 12 mesos
De 12 a 15 mesos
De 15 a 18 mesos
De 18 a 21 mesos
De 21 a 24 mesos
Més de 24 mesos
Principals ocupacions sol·licitades
Tècnics i professionals de suport
Empleats administratius
Treball. restauració, personals i venedors
Artesans, treballadors indústries i construcció
Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors
Ocupacions elementals
Variació maig 2011
Tècnics i professionals de suport
Empleats administratius
Treball. restauració, personals i venedors
Artesans, treballadors indústries i construcció
Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors
Ocupacions elementals

Cassà de la
Selva

Província
de Girona

Catalunya

32,3%
15,7%
12,7%
4,9%
3,1%
4,1%
3,9%
2,2%
21,1%

25,7%
13,6%
12,1%
6,3%
4,4%
4,3%
4,0%
2,7%
26,9%

26,0%
13,3%
10,4%
6,1%
4,5%
4,3%
3,7%
2,6%
29,1%

39,8%
30,5%
100,0%
33,3%
-34,8%
0,0%
171,4%
57,1%
347,8%

-0,9%
16,5%
47,4%
69,5%
77,3%
117,8%
123,8%
133,6%
320,4%

5,1%
18,2%
44,0%
50,3%
58,5%
85,9%
98,4%
97,1%
212,2%

5,1%
14,5%
18,4%
11,7%
5,5%
37,4%

5,9%
9,2%
23,3%
13,5%
6,0%
35,8%

8,1%
11,5%
21,5%
12,8%
6,8%
31,2%

7,1%
11,4%
14,2%
18,7%
7,9%
34,0%

5,9%
10,2%
20,4%
17,6%
6,9%
33,1%

8,3%
12,0%
17,8%
16,3%
7,8%
29,9%
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Una tercera part dels aturats
registrats a Cassà de la Selva du
menys de tres mesos buscant
feina.

El 37,4% actualment aturada a
Cassà de la Selva cerca
“ocupacions elementals”, feines
poc qualificades...
.. i ha augmentat intensament
l’atur de llarga durada (més de dos
anys) des de 2008.

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.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 34. Perfil de l'atur registrat (IV)
Període: maig de 2016

Sector d'activitat
Agricultura, ramaderia i pesca
Indústries manufactureres
Construcció
Comerç a l'engròs i al detall
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Activitats administratives i auxiliars
Activitats sanitàries i serveis socials
Altres serveis
Sense ocupació anterior
Variació maig 2009
Agricultura, ramaderia i pesca
Indústries manufactureres
Construcció
Comerç a l'engròs i al detall
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Activitats administratives i auxiliars
Activitats sanitàries i serveis socials
Altres serveis
Sense ocupació anterior

Cassà de la
Selva

Província
de Girona

Catalunya

7,4%
20,0%
7,8%
16,4%
4,1%
7,8%
16,6%
3,7%
2,9%
4,7%

4,0%
10,1%
12,2%
16,0%
2,7%
15,9%
12,9%
3,5%
2,6%
7,3%

2,5%
11,9%
10,4%
15,8%
2,9%
9,7%
15,6%
4,2%
3,1%
6,7%

125,0%

122,7%
-41,1%
-43,8%
4,3%
-25,0%
-51,9%
-3,4%
-22,6%
33,1%
10,8%

107,7%
-46,4%
-41,5%
6,7%
-2,9%
-45,5%
-1,6%
-21,8%
30,2%
-2,5%

-39,9%
-50,0%
-65,1%
9,6%
11,1%
58,3%
-20,0%
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Les persones que busquen feina
per primera vegada a Cassà de la
Selva són menys que a Girona i
Catalunya.

El pes de la manufactura a Cassà
de la Selva es tradueix també en
una major quantitat de persones
aturades en el sector…
.. encara que també és remarcable
el pes de les persones que abans
havien treballat en activitats
administratives.

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.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 35. Situació laboral dels membres de les llars
Període: 2011
Llars sense cap persona ocupada

Tan sols en l’11% de les llars
amb persones menors de 65
anys de Cassà de la Selva no
hi ha cap persona ocupada....

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

Llars sense cap persona a l'atur o inactiva
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Tanmateix, aquest 11%
representa un total, en xifres
absolutes, de 300 llars en risc
de vulnerabilitat econòmica
l’any 2011.

Àmbit econòmic i laboral
Indicador 36. Nivell de renda
Període: 2013-2015
Renda bruta familiar disponible per habitant (2013)

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

Perceptors/es de prestacions no contributives (2015)

(1)

La dependència de les
prestacions no contributives
està menys estesa a Cassà de la
Selva.

(2)

La renda de les famílies ha disminuït arreu en els
darrers anys... i Cassà de la Selva se situa per
sota de la mitjana de Catalunya. A més, segons
l’Agència Tributària, entre 2013 i 2014 disminuí
la renda disponible (en canvi, a Catalunya
augmentà molt lleugerament).
A Cassà de la Selva hi ha 29 persones amb una
PIRMI vigent l’any 2015, la qual cosa representa
una proporció per mil habitants menor a la del
conjunt de Catalunya (2,9 ‰ / 3,9‰).

(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
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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
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(mitjana

anual

de

l’any).
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Àmbit urbà i territorial
Notes generals
! Vuit de cada deu habitatges de Cassà de la Selva estan ocupats com a residència habitual i permanent. Com a Girona i
Catalunya és molt escàs el parc d’habitatges de lloguer, malgrat l’expansió que ha viscut entre 2001 i 2011, i localitza
fonamentalment el Districte 2.
! La majoria d’habitatges principals de Cassà de la Selva estan en
predominen els edificis més antics.

bon estat de conservació, tot i que en el Districte 1

! Un handicap dels habitatges ocupats de Cassà de la Selva és que són poc accessibles per a persones amb mobilitat reduïda: el
24% dels habitatges situats en edificis de quatre o més plantes no disposa d’ascensor.
! El dinamisme del mercat immobiliari de Cassà de la Selva és menor que el de Girona i Catalunya. Pel que fa al subsector del
lloguer, el ritme de formalització de nous contractes és més erràtic i menys destacat. Les rendes de lloguer són similars al del
conjunt de la província, tot i que en el darrer any s’han apujat un 3,6%.
! Les compravendes d’habitatges a Cassà de la Selva han estat particularment escasses entre 2011 i 2014. L’any 2015 s’ha
produït un lleuger creixement, que ha col·locat el municipi a la mateixa alçada que Catalunya, però lluny encara de l’activitat de
la província de Girona.
! Tant en lloguer com en compra, el pes de l’habitatge protegit ha estat nul o gairebé nul. De fet, a Cassà de la Selva només hi
ha un sol habitatge gestionat per la Generalitat de Catalunya i en els darrers cinc anys no s’ha formalitzat cap contracte
mitjançant la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
! El preus de venda dels habitatges de Cassà de la Selva, independent de la seva tipologia (obra nova o segona mà) són força
més reduïts que els de Girona i Catalunya. Tanmateix, serien inabastables per a una persona de 16 a 29 anys que volgués
comprar-los tan sols amb el suport del seu salari. S’ha de tenir present que la població jove constitueix el gruix de la demanda
potencial de primera residència.
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Àmbit urbà i territorial
Indicador 37. Règim de tinença dels habitatges principals
Període: 2001-2011
2011
Entre 2001 i 2011, a Cassà de la Selva i la
província de Girona s’ha estès especialment
el parc d’habitatges principals ocupats en
règim de lloguer.
Alhora, cada vegada hi ha menys llars que
tenen un habitatge de propietat amb
préstecs hipotecaris vius.
La totalitat dels habitatges de lloguer de
Cassà de la Selva són de renda lliure... i el
67% es concentra en el Districte 2 del
municipi.
Parc d’habitatges principals
segons districtes censals (2011)

2001

Nota

metodològica:

dins

els

habitatges

sense

pagaments

pendents

s'inclouen
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els

habitatges

de

propietat

per

herència

o

donació.

Àmbit urbà i territorial
Indicador 38. Habitatges buits i segones residències
Període: 2011
Segones residències

Vuit de cada de cada deu
habitatges de Cassà de la Selva
estan ocupats (habitatges
principals). La resta, o estan
buits o són segones
residències...

Habitatges buits

… això representa un nivell
d’ocupació regular i permanent
del parc d’habitatges superior al
de la província de Girona i
Catalunya.
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Malgrat el caràcter provisional
de les xifres censals, sembla
que a Cassà de la Selva hi ha
més habitatges buits (580), la
majoria dels quals es troben en
el Districte 2.

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 39. Estat de conservació 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).
La majoria de la població viu en
habitatges en “bon estat” de
conservació i, en especial, en el
Districte 2 de Cassà de la Selva.

Any de construcció dels edificis

El parc d'habitatges principals del
Districte 1 de Cassà de la Selva està
força envellit... en canvi, la nova
construcció s’ha localitzat, en bona
mesura, en el Districte 2.
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Àmbit urbà i territorial
Indicador 40. Accessibilitat física dels habitatges principals
Període: 2011
Habitatges de més de tres plantes sense ascensor

A Cassà de la Selva hi ha una major
proporció d’habitatges de quatre o
més plantes sense ascensor.
L'accessibilitat dels habitatges es
pot mesurar amb l'existència
d'ascensor i la mobilitat amb cadira
de rodes.

Habitatges no accessibles

(1)

En el Districte 2 no sols s’ubiquen
els habitatges més antics, sinó
també els més inaccessibles amb
cadira de rodes.

-72-

(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 41. Superfície dels habitatges principals
Període: 2011
Superfície útil mitjana dels habitatges principals

Quan més reduïda és la
superfície de l'habitatge,
generalment menys marge hi
ha d'adaptar-se a possibles
canvis en la composició de la
llar.

Els habitatges de Cassà de la Selva
gaudeixen de més superfície útil
que els del conjunt de la província i
Catalunya.

Metres quadrats útils segons el nombre de persones a la llar

Les llars amb cinc persones
disposen de poc més de 20 metres
quadrats per persona, però a Cassà
de la Selva representem menys del
5% del total.

Nota metodològica: atès l’elevat error de mostreig, no es publica la xifra d’habitatges principals de menys de 30 metres quadrats útils i la superfície mitjana per persona de les
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llars
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superfície
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mitjana

de

les

llars

de

5

persones

del

Districte

2).

Àmbit urbà i territorial
Indicador 42. Ús de segones residències
Període: 2011
Població que passa més de 14 nits l'any en un altre municipi
El Cens de 2011 permet identificar l'ús que fa la
població d'un municipi de segones residències, definit
pel fet de passar més de 14 nits l'any fora d'on és té
l'habitatge principal.
El 87% de la població major de 15 anys de Cassà de
Selva roman menys de 14 nits l’any fora del municipi...

.. i tan sols el 6% disposa d’una segona residència en un
altre municipi.
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Nota metodològica: la “disposició” d’un habitatge en un altre habitatge inclou, indistintament, la propietat, el lloguer o la cessió.

Àmbit urbà i territorial
Indicador 43. Mercat de lloguer
Període: 2005-2015
Nous contractes formalitzats
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.

El ritme de creixement de les noves fiances
de lloguer a Cassà de la Selva ha estat
inferior i més erràtic que el de Girona i
Catalunya.

El preu mitjà del lloguer a Cassà de la Selva
se situa a la mateix alçada que el del conjunt
de la província, tot i que entre 2014 i 2015
han registrat un increment superior, del
3,6%.

Lloguer mitjà dels nous contractes de lloguer
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Àmbit urbà i territorial
Indicador 44. Compravendes d'habitatges
Període: 2004-2015
Evolució de les compravendes registrades davant de notari

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

Entre 2011 i 2014, Cassà
de la Selva registrà uns
volums de compravendes
especialment baixos....
Tipologia de les compravendes de Cassà de la Selva (2004-2015)
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... i, en els darrers onze
anys, la presència de
l’habitatge protegit ha
estat gairebé testimonial.

Hi ha un estret paral lelisme
entre
l’evolució
de iles
Àmbit
urbà
territorial
compravendes
d’habitatge
Indicador 45. Preusade venda dels habitatges
Cassà de la Selva, la província de
Període: 2015
Girona i Catalunya... tant en els
moments més àlgids, com en
Preus escripturats de venda dels habitatges
durant el període de recessió.

i cost d'accés per a una persona jove

L’explotació de les compravendes
d’habitatges que s’han escripturat permet
establir el preu mitjà de venda dels
habitatges que venuts.

Tant amb l’obra nova com en la segona mà,
els habitatges de Cassà de la Selva se
situen en un nivell de preus per sota dels
de la província de Girona i Catalunya.

Cost d'accés a l'habitatge
per a una persona de 16 a 29 anys (1)

Els menors preus de l’habitatge expliquen
el menor esforç econòmic que hauria
d’assumir una persona de 16 a 29 anys
assalariada…
… tot i que resultaria insuficient per
arribar a un endeutament equivalent al
30% del seu salari net.
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(1) Cost d'accés a l'habitatge: proporció del salari net mensual que s'hauria de dedicar per fer front al pagament de la primera quota hipotecària per un habitatge de preu mitjà
segons
les
condicions
financeres
vigents
en
el
període
analitzat.
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Àmbit urbà i territorial
Indicador 46. Construcció d'habitatges
Període: 2004-2015
Habitatges iniciats

(1)

El volum de construcció dels
darrers sis anys ha estat
pràcticament nul.

Des de 2008, a Cassà de la Selva
només s’ha finalitzat una
promoció de 48 habitatges de
protecció oficial ...
Pes de l'habitatge amb protecció oficial (2008-2015)

(2)

Les diferències territorials en el
nombre d'habitatges iniciats en
els darrers anys són
imperceptibles.

(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
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dels col·legis d'aparelladors).

Àmbit urbà i territorial
Indicador 47. Parc social d’habitatges
Període: 2016

Parc d’habitatges de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya, per
mitjà de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, gestiona més de
16.000 habitatges a tot
Catalunya, tant del parc propi,
com del parc privat que ha
obtingut de cessions de
particulars com d’entitats
financeres.

(1)

Tanmateix, es tracta d’un
proporció mínima dels
habitatges principals.
A Cassà de la Selva només
disposa d’un sol habitatge, al
carrer Raval.
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Àmbit econòmic i laboral
Indicador 48. Residus generats
Període: 1998-2015
Residus generats i recollida selectiva a Cassà de la Selva

Mentre que el volum de residus que generen els
habitants de Cassà de Selva es manté força estable
(amb una forta reducció entre 2002 i 2011)...
... ha augmentat de manera sostinguda el pes de la
recollida selectiva.
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ANNEX
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Annex 1. Relació de fonts emprades
ÀMBIT DEMOGRÀFIC
Indicador 1. Evolució de la població empadronada
Indicador 2. Creixement natural i creixement
migratori
Indicador 3. Moviments migratoris
Indicador 4. Any d'arribada al municipi
Indicador 5. Lloc de naixement i nacionalitat de la
població

Institut d'Estadística de Catalunya (Padró Municipal
d'Habitants)
Institut d'Estadística de Catalunya (Moviments
Migratoris)
Institut d'Estadística de Catalunya (Moviment
Natural de la Població)
Institut Nacional d'Estadística (Cens de Població i
Habitatges de 2011)
Institut d'Estadística de Catalunya (Padró Municipal
d'Habitants) i Institut Nacional d'Estadística (Cens
de Població i Habitatges de 2011)

Indicador 6. Població estacional
Indicador 7. Indicadors d'estructura demogràfica

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

Indicador 8. Tipologia de les llars

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

Indicador 9. Emancipació residencial de la població
jove

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

Indicador 10. Mobilitat obligada per raó d'estudis

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

Indicador 11. Població que estudia i no treballa

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

Indicador 12. Nivell d’estudis de la població

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

Indicador 13. Nivell d’estudis de la població de 16
a 34 anys

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

Indicador 14. Entitats a Cassà de la Selva

Ajuntament de Cassà de la Selva
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ÀMBIT DE SALUT I SERVEIS SOCIALS
Indicador 15. Activitat dels equips d'atenció
primària

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

Indicador 16. Intervencions dels Serveis Socials
Bàsics

Memòria del Consorci de Benestar Social del
Gironès/Salt

Indicador 17. Tipologia de les actuacions dels
Serveis Socials (I)

Memòria del Consorci de Benestar Social del
Gironès/Salt

Indicador 18. Tipologia de les actuacions dels
Serveis Socials (II)

Memòria del Consorci de Benestar Social del
Gironès/Salt

Indicador 19. Tipologia de les actuacions dels
Serveis Socials (III)

Memòria del Consorci de Benestar Social del
Gironès/Salt

ÀMBIT ECONÒMIC I LABORAL
Indicador 20. Mobilitat obligada per raó de treball
Indicador 21. 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)

Indicador 22. Taxa d'activitat censal

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

Indicador 23. Afiliació a la Seguretat Social segons
el municipi de residència

Institut d'Estadística de Catalunya (Afiliats i
afiliacions a la Seguretat Social segons residència
padronal de l'afiliat)

Indicador 24. Afiliació a la Seguretat Social segons
el municipi del lloc de treball

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

Indicador 25. Sector d'activitat de la població
afiliada a la Seguretat Social segons el municipi del
lloc de treball

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

Indicador 26. Evolució de l’afiliació a la Seguretat
Social segons el sector d’activitat

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

Indicador 27. Tipus d’ocupació de la població de 16
a 64 anys

Institut Nacional d'Estadística (Cens de Població i
Habitatges de 2011)
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Indicador 28. Contractació registrada

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

Indicador 29. Perfil de la contractació temporal a
Cassà de la Selva

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

Indicador 30. Evolució de l’atur registrat

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

Indicador 31. Perfil de l'atur registrat (I)

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

Indicador 32. Perfil de l'atur registrat (II)

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

Indicador 33. Perfil de l'atur registrat (III)

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

Indicador 34. Perfil de l'atur registrat (IV)

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

Indicador 35. Situació laboral dels membres de les
llars
Indicador 36. Nivell de renda

Institut Nacional d'Estadística (Cens de Població i
Habitatges de 2011)
Institut d'Estadística de Catalunya, Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt i Agència Tributària
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ÀMBIT URBÀ I TERRITORIAL
Indicador 37. Règim de tinença dels habitatges

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

Indicador 38. Habitatges buits i segones
residències

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

Indicador 39. Estat de conservació dels habitatges
principals

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

Indicador 40. Accessibilitat física dels habitatges
principals

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

Indicador 41. Superfície dels habitatges principals

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

Indicador 42. Ús de segones residències

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

Indicador 43. Mercat de lloguer

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

Indicador 44. Compravendes d'habitatges
Indicador 45. Preus de venda dels habitatges i cost
d'accés per a una persona jove
Indicador 46. Construcció d'habitatges

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

Indicador 47. Parc social d’habitatges

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Indicador 48. Residus generats

Ajuntament de Cassà de la Selva
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