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A  DESCRIPCIÓ  INDICADORS  MODEL  2

En aquest annex es pot llegir la següent informació referida als indicadors del model 2 
descrits a la memòria:

Indicador / Definició / Unitats / Comparativa / Motiu / Observacions / Fonts d'informació

A.1  Indicadors  de  caràcter  general

Aquests indicadors que no es poden emmarcar en les altres categories estan escollits per a 
descriure la situació general del municipi en dos aspectes molt concrets i que en faciliten un 
estudi  en  profunditat  en  relació  als  altres  indicadors.  Són  l'indicador  social  i  el 
macroeconòmic.

Indicador  1.  Social

Definició : Densitat de població

Unitats : Habitants per quilòmetre quadrat (hab./km2)

Comparativa:  Menor  a  la  mitjana  provincial.  La  dispersió  de  la  població  afebleix 
aquesta i provoca que s'hagin de destinar més recursos per a realitzar les tasques de 
comunicació, salvament o distribució de matèries en els entorns disruptius.

Motiu :   La  densitat  de  població  ens  dóna  una  idea  sobre  la  intensitat  de  recursos 
necessària per a fer front a un entorn disruptiu. De la mateixa manera si coneixem la 
superfície afectada per un  una catàstrofe podrem conèixer aproximadament la població 
que està afectada i fer una valoració prèvia.

Observacions:  Un estudi a fons i a nivell municipal hauria de contemplar les diverses 
àrees de densitat dins d'una mateixa població.  D'aquesta manera caldria  zonificar els 
nuclis més densos, les urbanitzacions aïllades, les cases o masies apartades...

Fonts  d'informació :  Institut  d'estadística  de  Catalunya.  IDESCAT.  2005. 
[www.idescat.net]

Indicador  2.  Macroeconòmic

http://www.idescat.net/
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Definició : PIB brut per càpita

Unitats : Milers d'euros per habitant (m€/hab.)

Comparativa:  Menor  a  la  mitjana  provincial.  Segons  l'informe  de  la  ONU  està 
demostrat estadísticament que les poblacions amb un PIB menor són més vulnerables. 
Per a més informació: [UNDP, 2004]

Motiu :  El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de 
l'activitat de producció de les unitats productores en el territori i correspon a la producció 
total  de  béns  i  serveis  de  l'economia,  més  el  total  de  consum  intermedis  més  els 
impostos nets sobre els productes. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la 
producció recull  la incidència dels impostos lligats a la producció i de les subvencions 
d'explotació. Les oficines estadístiques dels països de la Unió Europea van revisar l'any 
1999 les seves estimacions de PIB, per garantir  una homogeneïtat metodològica que 
millori  la seva comparabilitat.  Les noves estimacions del  PIB de Catalunya i els seus 
components són el resultat conjunt de dos factors: els canvis de conceptes, definicions i 
classificacions per la implantació del nou SEC-95 (Sistema Europeu de Comptes) i també 
el  canvi  de  base  comptable,  de  1986  a  1995,  que  implica  una  millora  de  les  fonts 
estadístiques i els mètodes d'estimació. Tanmateix les estimacions de PIB comarcals i 
municipals de Catalunya han estat objecte de revisió metodològica. Així doncs, les dades 
de PIB pm de es presenten amb la nova base comptable, tant per l'any 1991 com per 
l'any 1996, per tal de garantir la seva comparabilitat. L'àmbit geogràfic de les estimacions 
són els municipis  més grans de 5.000 habitants  i  resta de capitals  comarcals.  Font:  
Anuari  estadístic.  Institut  d'Estadística  de  Catalunya.  Generalitat  de  
Catalunya.2007

Observacions:  Per  tal  que  sigui  comparable  entre  municipis  s'ha  dividit  entre  el 
nombre total d'habitants. D'aquesta manera s'assegura la relativitat del valor, no al total 
del  municipi,  sinó a l'individu.  Aquest  indicador  pot  ser  actualitzat  de forma periòdica 
degut  al  treball  de  institucions  com  la  Diputació  de  Barcelona  o  la  Generalitat  de 
Catalunya, a través dels seus instituts d'estadística.

Fonts  d'informació :  Hermes.  Diputació  de  Barcelona.  Novembre  de  2006. 
[http://www.diba.es/hg2/menu_pre.asp]
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A.2  Indicadors  d'entorns  disruptius

Indicadors que procedeixen de la definició d’entorns disruptius emmarcats dins de 
l’apartat 4.4 de la memòria del present projecte.

Són  els  indicadors:  Terratrèmol;  incendi;  ciclons  o  tornados;  mesures  de 
prevenció  d'inundacions;  sequeres;  epidèmies;  atur;  violència  institucional  o 
inseguretat ciutadana.

Indicador  3.  Terratrèmol

Definició :  Classificació dels municipis amb la intensitat que correspon a escala MSK 
considerant els efectes de sòl

Unitats : Adimensional

Comparativa:  Major a la mitjana provincial. Es tenen en consideració els municipis 
amb major vulnerabilitat que la mitjana.

Motiu :   representativitat  de  la  classificació  dels  municipis  segons  la  intensitat  amb 
l'escala  Mercalli que és qualitativa i analitza els efectes destructius del sisme sobre edificis 
construccions i persones. També s'inclouen el paràmetre sòl, paràmetre important si es té 
en compte que segons els tipus de sòl els efectes es poden amplificar o contenir.  Així 
mateix la facilitat per a l'extracció de les dades als municipis de la Província ha estat un fet 
determinant per a escollir aquest indicador.

Observacions:  La classificació va de 0 a X de menys a més intensitat (0 a 10). És 
probablement un indicador que no varia amb el temps.

Fonts  d'informació : Annex VI. Pla Especial d'Emergències Sísmiques a Catalunya 
(SISMICAT). Generalitat de Catalunya. Any 2003

Indicador  4.  Incendi

Definició : Vulnerabilitat municipal a incendis forestals

Unitats : Adimensional

Comparativa:  Major a la mitjana provincial. Es tenen en consideració els municipis 
amb major vulnerabilitat que la mitjana.

Motiu :   A l'anàlisi de vulnerabilitat es tracta de determinar quins poden ser els danys 
que poden patir els municipis en funció de les característiques dels possibles incendis 
forestals. La metodologia seguida és la següent: determinació de la superfície forestal a 
Catalunya  i  de  la  superfície  mínima a  tractar;  identificació  i  agrupació  dels  elements 
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vulnerables  del  territori;  assignació  de  valors  pels  diferents  elements  i  càlcul  de 
vulnerabilitat  municipal  (població,  infraestructures,  elements  perillosos,  valor  natural, 
combustible).

Observacions:  Algunes de les conclusions citades a l'INFOCAT pel que fa al mapa de 
vulnerabilitat són: els municipis més vulnerables es concentren a la zona litoral, prelitoral 
i nord; en la plana de Lleida es situen els municipis menys vulnerables degut a la falta de 
masses forestals; la vulnerabilitat dels municipis situats a la zona litoral i prelitoral ho són 
fonamentalment  per  la  població;  els  municipis  situats  al  nord  són  vulnerables 
fonamentalment  per  la  presència  d'una  gran  massa  forestal  i  la  important  extensió 
d'espais d’interès natural, encara que el seu perill sigui baix. En el mateix annex apareix 
un llistat d'elements vulnerables que inclouen: urbanitzacions, cases de colònies, llistat 
del  Pla  d'Espais  d'Interès  Natural  (PEIN).  A  l'annex  6  de  l'INFOCAT es  detallen  els 
municipis  amb  vulnerabilitat  alta  o  molt  alta.  Els  valors:  molt  alta  (2),  alta  (1)  i 
vulnerabilitat inferior té valor 0.

Fonts  d'informació : Annex VI. Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de 
Catalunya (INFOCAT). Generalitat de Catalunya. Any 2006

Indicador  5.  Ciclons  o tornados

Definició : Valor màxim absolut anual de la ratxa instantània de vent

Unitats : metres per segon (m/s)

Comparativa:  Existència de dades procedents de la mateixa font d'informació. 

Motiu :   Es té en consideració que la disponibilitat d'informació és el primer pas per a 
reduir la vulnerabilitat. En cas que existissin dades per a la majoria dels municipis de 
l'àmbit provincial es procediria de la següent manera. La comparativa seria segons valors 
majors a la mitjana. El motiu és que els valors màxims registrats poden ser deguts a 
fenòmens com ciclons o huracans, que tot i no ser comuns terres endins de la província, 
sí que han succeït en determinades ocasions. El valor absolut s'utilitza en aquest cas 
degut a que relativitzar-lo entre la mitjana anual en diluiria el sentit. En aquest indicador 
interessa descobrir els valors punta.

Observacions:  En aquest indicador no tots els municipis de la Província disposen de 
dades només aquells que conten amb una estació automàtica. En aquest sentit es valora 
la  disposició  d'informació  automàtica  i  per  tant  l'indicador  és  favorable  si  es  disposa 
d'aquesta informació.

Fonts  d'informació : Anuari 2003. Servei meteorològic de Catalunya. Generalitat de 
Catalunya. 2003
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Indicador  6.  Mesures  de  prevenció  d'inundacions

Definició : Nivell de risc d'inundació

Unitats : Adimensional

Comparativa:  Major a la mitjana provincial. Es tenen en consideració els municipis 
amb major vulnerabilitat que la mitjana.

Motiu :   El Pla d'Emergència Especial  per Inundacions redactat  per la Generalitat  de 
Catalunya realitza una metodologia a través de la qual  avalua el  risc  d'inundació.  Es 
tenen en compte paràmetres com: la descripció, quantificació i localització dels aspectes 
climàtics,  la  descripció  hidrològica,  les  conques hidrogràfiques,  sistemes de mesura  i 
control,  punts de captació d'aigua més importants  per a abastament,  l'anàlisi  històric, 
casos especials per proximitat o afectació per preses...

Observacions: La taula d'on s'han extret les dades es titola Annex 8.7. Caracterització 
dels municipis segons el risc i la  obligatorietat o recomanació a elaborar el pla d’actuació 
municipal  (PAM) per inundacions . Valora els municipis catalans segons el nivell de risc 
d'inundació  (baix:  0,  moderat:  1,  mitjà:  2,  alt:  3,  molt  alt:  4)  i  identifica  si  fer  un  Pla 
d'Actuació Municipal és obligat, recomanat o no és necessari. 

Fonts  d'informació :  Pla  especial  per  Inundacions  de  Catalunya.  INUNCAT. 
Generalitat de Catalunya.  Any 2006

Indicador  7.  Sequeres

Definició : Pluviometria anual

Unitats : mm de columna d'aigua

Comparativa:   Existència de dades procedents de la mateixa font d'informació. Es té 
en  consideració  que  la  disponibilitat  d'informació  és  el  primer  pas  per  a  reduir  la 
vulnerabilitat

Motiu :   Molts  paràmetres  influeixen  a  l'hora  de  valorar  una  sequera:  el  tipus  i 
característiques del sòl,  el  nivell  d'insolació,  com es recull  l'aigua,  la pluviometria  i  la 
distribució de les precipitacions. Per tal de realitzar una primera aproximació s'utilitza la 
pluviometria anual en mm.

Observacions: En aquest indicador no tots els municipis de la Província disposen de 
dades només aquells que conten amb una estació automàtica. En aquest sentit es valora 
la  disposició  d'informació  automàtica  i  per  tant  l'indicador  és  favorable  si  es  disposa 
d'aquesta  informació.  En  cas  de  disposar  valors  procedents  de  la  mateixa  font 
d'informació  es  prendria  la  comparativa  segons valors  menors  a la  mitjana  provincial 
indiquen major vulnerabilitat.
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Fonts  d'informació : Anuari 2003. Servei meteorològic de Catalunya. Generalitat de 
Catalunya. 2003

Indicador  8.  Epidèmies

Definició : Casos registrats de SIDA

Unitats : habitants (hab.)

Comparativa:  Major a la mitjana provincial. Es tenen en consideració els municipis 
amb més casos declarats que la mitjana.

Motiu : Un indicador sobre epidèmies ha d'indicar el nombre de persones afectades per 
aquesta en una zona de població. En aquest cas s'ha triat la SIDA com a epidèmia que 
és universal en varis aspectes (gènere, edat, classe social...) i que està en procés de 
control. Epidèmies com les produïdes per la grip són més controlables degut a l'eficàcia 
dels medicaments actuals. Tot i així, s'haurien de considerar les seves variants, com la 
coneguda grip aviar, que fins ara no es té constància que hagi afectat a ningú de l'àrea 
de la Província de Barcelona.

Observacions: En aquest indicador cal destacar que no s'han quantificat els individus 
afectats per municipi sinó per municipi de l'hospital declarant. Per aquest motiu no s'ha 
relativitzat  el  valor  al  total  de la població al  municipi  que per tant  l'hospital  declarant. 
L'Institut d'Estadística de Catalunya publica les dades sobre els brots epidèmics declarats 
el  2004  que  van  ser:  Brucel·losi,  Conjuntivitis,  Eritema  infecciós,  Escarlatina,  Febre 
tifoide,  Febre  botonosa mediterrània,  Gastroenteritis  aguda,  Giardiasi,  Hepatitis  vírica, 
Impetigen,  Intoxicació  química,  Intoxicació  d'origen  desconegut,  Legionel·losi, 
Linfadenopatia  cervical,  Malaltia  meningocòccica,  Mononucleosi  infecciosa,  Parotiditis, 
Pneumònia,  Rubèola,  Sarna,  Tinya,  Tos  ferina,  Toxiinfecció  alimentària,  Tuberculosi 
pulmonar, Varicel·la i Xarampió.

Fonts  d'informació :  Registre  de  casos  per  hospital  declarant.  Centre  d'Estudis 
Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Any 2006

Indicador  9.  Atur

Definició : Percentatge de persones en situació d'atur respecte el total de la població

Unitats : Percentatge de població en atur sobre el total  de població activa

Comparativa:  Major a la mitjana provincial. Es tenen en consideració els municipis 
amb més població en risc d'exclusió per aquest motiu.

Motiu :  El nombre de persones en situació d'atur és un indicador estadístic clàssic de la 
situació  econòmica  d'un  país.  Tot  i  això,  aquest  no  té  en  compte  paràmetres  com 
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l'economia submergida o les persones que treballen a la pròpia llar.

Observacions:  La informació  extreta  de la  font  defineix  l'atur  registrat:  Demandes 
d’ocupació registrades en les OSOC que estan donades d'alta l'últim dia  laborable de 
cada mes i que compleixen els criteris estadístics per mesurar l'atur registrat  establerts 
en l'Ordre ministerial d'11 de març de 1985 (BOE de 14 de març de 1985). Una  persona 
es classifica en l'atur registrat si és un demandant d'ocupació inscrit en una OSOC  que 
no es troba en cap de les situacions següents:  - Els treballadors ocupats que sol·licitin 
un treball per compatibilitzar-lo amb l’actual o  canviar-lo pel que ocupen, les persones 
que estan en suspensió o reducció de jornada per  un expedient de  regulació d’ocupació 
i els que estan ocupats en un treball  de col·laboració social.  - Els treballadors sense 
disponibilitat immediata per treballar o en situació incompatible amb  el treball: jubilats, 
pensionistes  d’invalidesa  absoluta  o  gran  invalidesa,  persones  majors  de   65  anys, 
treballadors en situació d’incapacitat laboral transitòria o baixa mèdica, demandants  que 
estan complint  el  servei  militar,  estudiants  d’ensenyament oficial  reglat  menors de 25 
anys o que superen aquesta edat però són demandants de primera ocupació i els de 
formació  ocupacional  que  compleixin  les  condicions  següents:     –  les  seves  hores 
lectives superin les 20 hores setmanals    – tinguin una beca de manutenció    – siguin 
demandants de primera ocupació.  - Els treballadors que demanden exclusivament una 
ocupació de característiques  específiques: els que sol·liciten una ocupació a domicili, o 
per un període inferior a tres  mesos o una jornada setmanal inferior a 20 hores, els que 
s’inscriuen en les oficines  d’ocupació com a requisit previ per participar en un procés de 
selecció per un lloc de treball  determinat i els que sol·liciten un treball exclusivament per 
l’estranger.  - Els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per atur, 
mentre l’estiguin  rebent o mentre no hagi passat un període superior a un any des del 
dia del naixement del  dret.  - Els demandants registrats com a aturats que es neguen 
injustificadament a participar en  cursos de formació ocupacional.       Font:  Web del 
Departament de Treball i Indústria. [http://www.gencat.net/treballiindustria/]   

Fonts  d'informació : Atur registrat. Base de dades HERMES. Diputació de Barcelona. 
2005

Indicador  10.  Violència  institucional  o inseguretat  ciutadana

Definició : Plantilla orgànica de les policies locals relativa a la població local.

Unitats : Número de policies locals per mil habitants

Comparativa:  Menor a la mitjana provincial. Es tenen en consideració els municipis 
amb  menys recursos policials que la mitjana.

Motiu :   Per tal de garantir la seguretat ciutadana és necessari el desplegament d'un o 
varis cossos policials i, en casos excepcionals, militars. Degut al desplegament parcial 
dels Mossos d'esquadra és millor plantejar un indicador que valori el nombre de policies 
locals.

http://www.gencat.net/treballiindustria/
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Observacions:  Aquest indicador s'ha de replantejar quan hi hagi tot el desplegament 
dels Mossos d'Esquadra. S'afegirà als valors obtinguts de la policia local i es mantindrà la 
relativitat respecte mil habitants.

Fonts  d'informació : Base de dades HERMES. Diputació de Barcelona. 2001.
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A.3  Indicadors  de  sistemes  vulnerables

Els  indicadors  anomenats  de  sistemes  vulnerables  són  aquells  que  ens  defineixen 
sistemes que poden ser especialment vulnerables o la seva afectació pot desenvolupar 
una major vulnerabilitat a la població, tant del propi municipi com dels voltants.

Els indicadors de sistemes vulnerables són: platja; entitats educatives; entitats sanitàries; 
hostaleria;  zones  industrials;  zones  comercials;  zones  de  serveis;  zones  d'interès 
ambiental; transport; embassaments.

Indicador  11.  Platja

Definició : Superfície platja respecte el total de superfície municipal

Unitats : Adimensional

Comparativa:  Major a zero. Es tenen en consideració tots els municipis que disposen 
de platja degut a que aquest és un sistema molt vulnerable.

Motiu :   La platja és un punt important en els municipis que en disposen. La platja en 
situacions normals té moltes i variades funcions: lleure familiar, ecosistema natural, oci 
nocturn en algunes situacions,... En casos excepcionals com els que ens ocupa pot ser 
considerada en diversos aspectes: lloc afectat per una disrupció del sistema (terrorisme, 
ciclons o altres) però també zona d'escapament o arribada de recursos tant humans com 
materials, zona de transició per a recursos i per a les persones.

Observacions:  Se suposa una amplitud mitjana de la platja d'uns 100 metres per a 
poder veure la relació amb el total de la superfície municipal.  D'aquesta manera si es 
procedeix a un estudi en profunditat del municipi es pot tenir un valor de referència amb 
les altres poblacions del litoral.

Fonts  d'informació : Web de la Diputació de Barcelona. [http://www.diba.es, gener 
de 2007]

Indicador  12.  Entitats  educatives

Definició : Número de centres educatius

Unitats : Número de centres

http://www.diba.es/
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Comparativa:  Major a zero. La disposició d'un centre educatiu en un municipi ha de 
ser motiu d'estudi per la seva vulnerabilitat estructural i de la comunitat educativa.

Motiu :  Els centres educatius són locals on es reuneixen grans quantitats de persones, 
tant  nens  i  adolescents  com adults  (professors,  pares  d'alumnes,  altres  treballadors, 
alumnes d'escoles d'adults). Per tant són entitats que presenten per una banda un major 
risc  en casos d'entorns  vulnerables  i  per  altra  banda poden servir  de  refugi  o  per  a 
l'emmagatzematge i distribució de recursos en cas necessari.

Observacions:  Seria  interessant  realitzar  un  estudi  per  a  saber  la  conveniència 
d'utilitzar  les estructures que alberguen aquestes i altres entitats com a refugis. Entre 
altres caldria determinar si són capaços de suportar  els entorns vulnerables citats a la 
memòria.

Fonts  d'informació : Base de dades HERMES. Diputació de Barcelona. 2002.

Indicador  13.  Entitats  sanitàries

Definició :  Número de llits hospitalaris entre el total de la població

Unitats : Llits / habitant

Comparativa:  Menor  a  la  mitjana  provincial.  La  indisposició  de  recursos  sanitaris 
suficients en un entorn disruptiu ha de ser motiu d'estudi en àmbit supramunicipal.

Motiu :  En cas que sigui  necessari  s'ha  de considerar  per una banda el  nombre de 
persones que poden resultar afectades i que són especialment vulnerables en un entorn 
disruptiu. Per altra banda aquests llits hospitalaris són un recurs que es farà servir si és 
necessari.

Observacions:  Els recursos humans i materials que s'han de preveure per a poder 
dur a les persones o materials necessaris a lloc segur, no són els mateixos segons la 
vulnerabilitat d'aquests. 

Fonts  d'informació :  Base de dades HERMES. Diputació de Barcelona. 2001

Indicador  14.  Hostaleria

Definició : Número de places hostaleres entre el total de la població municipal

Unitats :  Places/ hab.

Comparativa:  Major  a la  mitjana  provincial.  A major  nombre de places  hostaleres 
major nombre de persones que desconeixen l'entorn i també més places disponibles per 
a servir de refugi en cas necessari.
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Motiu :   D'igual manera que per als indicadors 12 i 13, estem parlant de centres, en 
aquest  cas  hostalers,  que  són  aglomerants  de  persones;  això  n'incrementa  la 
vulnerabilitat.

Observacions:  De la mateixa manera que per als centres educatius s'hauria de fer un 
estudi per a la conveniència d'utilitzar determinades entitats hostaleres com a refugi o 
com a centre  per  a l'emmagatzematge  de recursos.  Això  és una pràctica  evident  en 
països com Suïssa.

Fonts  d'informació : Base de dades HERMES. Diputació de Barcelona. 2001

Indicador  15.  Zones  industrials

Definició :  Superfície industrial respecte el total municipal

Unitats : Percentatge

Comparativa:  Major a la mitjana provincial. Es tenen en consideració els municipis 
amb major vulnerabilitat que la mitjana.

Motiu : La superfície dedicada a la indústria dóna una idea de la importància d'aquest 
sector econòmic dins del municipi. Per una banda, si és molt reduïda poc percentatge de 
la  població  es  podrà  dedicar  a  aquest  sector.  Per  altra  banda  es  un  sistema  que 
depenent  del  tipus  d'indústria  pot  ser  perillosa  per  a  la  població  en  cas  d'entorn  de 
ruptura. La indústria té en aquests casos pans especials per a les emergències, però en 
entorns disruptius com els que tractem aquests plans són insuficients.

Observacions:  Les  dades  provenen  de  l'explotació  estadística  dels  expedients  de 
l'impost  d'activitats   econòmiques  (IAE)  corresponents  a  l'any  2002.  Els  resultats 
corresponen a les activitats  exercides per empreses,  professionals  i  artistes amb  un 
establiment,  o  més,  a  Catalunya.  Les  empreses,  professionals  i  artistes  que  recull 
aquesta publicació són els titulars d'expedients  de l'IAE amb situació d'alta  el  31 de 
desembre de l'any de referència. Si a l'hora de localitzar les  empreses s'empra l'adreça 
fiscal, en el cas dels establiments és l'adreça tributària.      La superfície s'ha tractat de 
manera diferenciada en els  sectors  amb resultats.  A la  indústria  i   els  serveis  (llevat 
comerç al  detall)  la superfície emprada és l'ocupada,  incloent-hi  zones  construïdes i 
descobertes  que formen part  de  la  instal·lació  com magatzems,  zones  de  càrrega   i 
descàrrega, etc. En el cas del comerç al detall és la superfície dedicada a la venda i, per 
tant,  no  s'han  inclòs  les  superfícies  ocupades  per  magatzems,  aparcaments,  etc. 
Finalment, en  les taules que ofereixen dades de superfície, per tal de preservar el secret 
estadístic no es  reflecteixen les dades dels municipis on hi ha risc de revelació de dades 
sensibles.  Les  dades   protegides  per  secret  estadístic  apareixen  com a ND.    Font: 
Institut d'Estadística de Catalunya  en base a dades de la Direcció General de Tributs 

En un estudi posterior caldria revisar aquells municipis amb una clara dependència d'un 
establiment industrial si el percentatge de la població ocupada que en depèn és elevat. 
En alguns casos s'ha donat que en tancar una indústria en un municipi s'ha afectat a una 
gran part de la població ja sigui de manera directa, per ser familiars dependents o perquè 
en resulten també afectades empreses que eren subcontractades, proveïdores o clients.
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Fonts  d'informació : Base de dades HERMES. Diputació de Barcelona. 2002

Indicador  16.  Zones  comercials

Definició : Superfície comercial respecte el total municipal

Unitats : Percentatge

Comparativa:  Major a la mitjana provincial. Es tenen en consideració els municipis 
amb major vulnerabilitat que la mitjana.

Motiu :   La superfície dedicada al  comerç dóna una idea de la importància d'aquest 
sector  econòmic dins del  municipi.  En un comerç s'ha  de tenir  en compte que hi  ha 
afluència de persones per tal d'adquirir-ne els productes. 

Observacions:  Les  dades  provenen  de  l'explotació  estadística  dels  expedients  de 
l'impost  d'activitats   econòmiques  (IAE)  corresponents  a  l'any  2002.  Els  resultats 
corresponen a les activitats  exercides per empreses,  professionals  i  artistes amb  un 
establiment,  o  més,  a  Catalunya.  Les  empreses,  professionals  i  artistes  que  recull 
aquesta publicació són els titulars d'expedients  de l'IAE amb situació d'alta  el  31 de 
desembre de l'any de referència. Si a l'hora de localitzar les  empreses s'empra l'adreça 
fiscal,  en  el  cas  dels  establiments  és l'adreça tributària.  La superfície  s'ha  tractat  de 
manera diferenciada en els  sectors  amb resultats.  A la  indústria  i   els  serveis  (llevat 
comerç al  detall)  la superfície emprada és l'ocupada,  incloent-hi  zones  construïdes i 
descobertes  que formen part  de  la  instal·lació  com magatzems,  zones  de  càrrega   i 
descàrrega, etc. En el cas del comerç al detall és la superfície dedicada a la venda i, per 
tant,  no  s'han  inclòs  les  superfícies  ocupades  per  magatzems,  aparcaments,  etc. 
Finalment, en  les taules que ofereixen dades de superfície, per tal de preservar el secret 
estadístic no es  reflecteixen les dades dels municipis on hi ha risc de revelació de dades 
sensibles. Les dades  protegides per secret estadístic apareixen com a ND. Font: Institut 
d'Estadística de Catalunya  en base a dades de la Direcció General de Tributs 

En futurs treballs seria interessant situar les zones amb major densitat comercial  i  de 
clients per tal d'estudiar els efectes d'un entorn disruptiu a aquests casos. Algun exemple 
són els centres comercials fora o dins de la població (que s'haurien de tractar de forma 
diferent) o els anomenats eixos comercials.

Fonts  d'informació : Base de dades HERMES. Diputació de Barcelona. 2002

Indicador  17.  Zones  de  serveis

Definició :  Superfície de serveis respecte el total municipal

Unitats : Percentatge
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Comparativa:  Major a la mitjana provincial. Es tenen en consideració els municipis 
amb major vulnerabilitat que la mitjana.

Motiu :   La  superfície  dedicada a  serveis  dóna  una idea de la  importància  d'aquest 
sector a l'àmbit municipal. En alguns casos ja es tracten aspectes particulars d'aquest 
sector  en  altres  indicadors  però  aquest  complementa  la  informació  donada  pels 
indicadors 17 i 19 sobre les activitats econòmiques exercides. D'altra banda s'observa 
que no hi ha un indicador per a l'agricultura i la pesca degut a que aquestes activitats no 
estan identificades per la font estadística citada ja que no es troben afectades d'igual 
manera per l'impost d'activitats econòmiques.

Observacions:  Les dades provenen de l'explotació estadística dels expedients de 
l'impost  d'activitats   econòmiques  (IAE)  corresponents  a  l'any  2002.  Els  resultats 
corresponen a les activitats  exercides per empreses,  professionals  i  artistes amb  un 
establiment,  o  més,  a  Catalunya.  Les  empreses,  professionals  i  artistes  que  recull 
aquesta publicació són els titulars d'expedients  de l'IAE amb situació d'alta  el  31 de 
desembre de l'any de referència. Si a l'hora de localitzar les  empreses s'empra l'adreça 
fiscal,  en  el  cas  dels  establiments  és l'adreça tributària.  La superfície  s'ha  tractat  de 
manera diferenciada en els  sectors  amb resultats.  A la  indústria  i   els  serveis  (llevat 
comerç al  detall)  la superfície emprada és l'ocupada,  incloent-hi  zones  construïdes i 
descobertes  que formen part  de  la  instal·lació  com magatzems,  zones  de  càrrega   i 
descàrrega, etc. En el cas del comerç al detall és la superfície dedicada a la venda i, per 
tant,  no  s'han  inclòs  les  superfícies  ocupades  per  magatzems,  aparcaments,  etc. 
Finalment, en  les taules que ofereixen dades de superfície, per tal de preservar el secret 
estadístic no es  reflecteixen les dades dels municipis on hi ha risc de revelació de dades 
sensibles.  Les  dades   protegides  per  secret  estadístic  apareixen  com a ND.    Font: 
Institut d'Estadística de Catalunya  en base a dades de la Direcció General de Tributs 

Fonts  d'informació : Base de dades HERMES. Diputació de Barcelona. 2002

Indicador  18.  Zones  d’interès  ambiental

Definició :  Superfície del Pla d'Espais d’Interès Natural respecte el total municipal

Unitats : Percentatge

Comparativa:  Major a la mitjana provincial. Es tenen en consideració els municipis 
amb major necessitat de protecció en percentatge que la mitjana..

Motiu :  El Pla d'Espais d’Interès Natural de Catalunya destaca aquells espais que han 
de  ser  especialment  conservats  i  que  han  de  ser  protegits  en  contra  de  les  grans 
transformacions. A l'apartat observacions es pot veure la diferència entre els tres nivells 
de protecció existents a Catalunya. El percentatge de la superfície de PEIN en el total 
municipal ens dóna idea del valor natural d'aquell municipi. Tot i això, s'hauria de fer una 
valoració  a  posteriori  sobre  la  idoneïtat  de  veure  si  els  grans  municipis  de  l'àmbit 
provincial  tenen  una  gran  superfície  qualificada  PEIN  tot  i  que  en  percentatge  sigui 
menor a d'altres.

Observacions:  A  l'hora  de  cercar  la  preservació  dels  valors  naturals  d'una 
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determinada zona, cal plantejar-se quin pot ser el model de protecció més adequat. A 
Catalunya, se superposen tres tipus o nivells diferents de normes conservacionistes de la 
natura, segons el seu àmbit territorial i també el tipus de mesures que contenen per dur a 
terme la seva finalitat proteccionista.

Un primer  nivell,  de protecció  horitzontal,  és el  constituït per  la  normativa  d'aplicació 
general a tot el territori del país. Així, la legislació d'espècies protegides, de control de la 
contaminació  i  de  l'impacte  ambiental,  d'aigües,  de  costes,  forestal,  urbanística,  etc. 
contenen disposicions amb contingut proteccionista, de compliment obligatori a qualsevol 
indret, amb independència de l'àrea concreta.

Un segon nivell, de protecció territorial, correspon precisament al Pla d'espais d'interès 
natural (en endavant, el PEIN o el Pla). Consisteix a establir sobre determinades zones 
que contenen valors naturals d'interès general (és a dir, referit al conjunt del territori de 
Catalunya) un règim jurídic destinat a garantir la conservació d'aquests valors enfront de 
les  causes  de  degradació  potencials  que  poden  afectar-los  significativament 
(urbanitzacions, pedreres, infraestructures, grans variacions de l'ús del sòl,  abandó...). 
És, doncs, una reserva del sòl amb valors naturals remarcables que així queda exclòs de 
transformacions importants.

Un  tercer  nivell  de  protecció  és  el  constituït  pels  anomenats  genèricament  espais 
naturals de protecció especial,  que poden adoptar alguna de les modalitats següents: 
parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d'interès nacional i reserves naturals. 
Es tracta d'espais que, tot i que també formen part del PEIN, precisen d'una regulació 
jurídica pròpia i d'una gestió individualitzada i especialment acurada. Addicionalment, en 
alguns  d'aquests  espais  es  practica  una  protecció  particularment  activa,  consistent  a 
destinar esforços humans i materials i  recursos a realitzar tasques amb la finalitat  de 
preservar i potenciar els valors naturals de l'espai. Font: Departament de Medi Ambient. 
Generalitat de Catalunya.

Fonts  d'informació : Annex 3 Relació de municipis  amb indicació del espais inclosos 
en  el  Pla.  Pla  Especial  d’Interès  Natural.  Generalitat  de  Catalunya.  Any  2006. 
[http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/pein/]

Indicador  19.  Transport

Definició :   Instal·lacions  aeroportuàries,  heliportuàries  i  ports  marítims  presents  a  la 
població

Unitats : Número d'instal·lacions de transport

Comparativa:  Major  a  zero.  La  disposició  d'una  instal·lació  de  transport  en  un 
municipi ha de ser motiu d'estudi per la seva vulnerabilitat estructural i de la comunitat 
que hi treballa, la utilitza normalment o en situacions excepcionals.

Motiu : Totes les instal·lacions de transport compleixen el requisit de ser aglomerant de 
població, i més en determinades èpoques de l'any com per exemple les vacances d'estiu 
o setmana santa, i també són un punt neuràlgic per a transport de recursos i persones, 
tant d'entrada com de sortida en cas de trobar-nos en una situació de ruptura. 
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Observacions:  En  cas  que  una  instal·lació  es  comparteixi  per  n  municipis  es 
comptabilitza n vegades. És necessari que la instal·lació estigui físicament total o en part 
dins del terme municipal.

Fonts  d'informació :  Web  de  la  Generalitat  de  Catalunya 
[http://www.gencat.net/ptop, octubre 2006]

Indicador  20.  Embassaments

Definició :  Embassaments presents dins del terme municipal

Unitats : Número d'embassaments

Comparativa:  Major  a  zero.  La  disposició  d'una  instal·lació  d'aquestes 
característiques ha de ser motiu d'estudi per la importància tant per a la pròpia població 
com per als municipis que en depenen.

Motiu :   Els embassaments serveixen per a regular l'aigua destinada a consum, ja que 
les pluges no són abundants i  els  cabals  dels  rius varien.  Els  embassaments també 
s'utilitzen per a generar energia gràcies al salt d'aigua que es provoquen, ús controvertit 
en alguns sectors degut a la variació natural del curs i cabal del riu.

Observacions : El  nombre  d'embassaments  no  és  una  bona  unitat  ja  que  la  que 
interessa és el volum emmagatzemat o el màxim emmagatzemable. De totes maneres, 
aquesta aproximació ja ens dóna una dependència clara dels municipis a l'aigua de rius, 
aqüífers o embassaments que es troben en altres zones geogràfiques. Els embassaments 
són recurs i sistema vulnerable alhora degut a que contenen grans quantitats d'un recurs 
bàsic per a la vida: l'aigua. 

Fonts  d'informació :  Web  de  la  Generalitat  de  Catalunya 
[http://www.gencat.net/ptop, octubre 2006]

http://www.gencat.net/transport
http://www.gencat.net/transport

