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� Les dades sociodemogràfiques del conjunt de la població de VNG corresponen a 1 de

gener de 2016 (Padró Continu) i són referents al 2015. L’Idescat, la font de dades

principal, actualitza les dades amb periodicitat anual. La variació anual és regular, i

per tant, d’un any a un altre, la tendència de canvi pot ser escassa i no significativa.

� Les dades de les problemàtiques socials ateses a Serveis Socials de l’Ajuntament de

VNG, corresponen de l’agost del 2015 al setembre del 2016.

� Les dades del mercat de treball, corresponen del 31 d’agost del 2015 al 31 de

setembre del 2016.
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La població de Vilanova i la Geltrú l’1 de gener del 2016 és de 65.972 habitants, segons

dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

L’any 2015 la població era de 65.941 persones, pel que en el darrer any s’ha

experimentat un lleu increment de població. De fet, la població de Vilanova ha

experimentat històricament un creixement demogràfic fins l’any 2012, en que el

municipi comença a perdre població fins a dia d’avui. La tendència de la pèrdua de

població es deu concretament en un descens de la població estrangera, ja que la

població de nacionalitat espanyola segueix augmentant (tot i que en menor mesura).
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Observem que la població del municipi, per grans grups d’edat, la infància (0 a 15 anys)

representa un 15% de la població, les persones de 16 a 64 anys (població activa) tenen

un pes poblacional més alt amb un 65 % , i les persones de més de 65 anys són un 18%

de la població total del municipi. L’edat mitjana de la població és de

L’edat mitjana de la població vilanovina escau en els 42 anys.
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Ens trobem en un context on l’augment de l’esperança de vida provoca un augment de

l’envelliment de la població, i així també ho constaten les dades del nostre municipi. Val

a dir que les tendències poblacionals de Vilanova i la Geltrú, igualen les de Catalunya.

L’índex d’envelliment és del 116%, el que vol dir que per cada 100 infants a Vilanova i la

Geltrú, hi ha 116 persones grans. L’envelliment poblacional és la manca de la

compensació d’un relleu demogràfic, i no està exempt d’un augment de determinades

problemàtiques socials, com poden ser les dependències o la precarietat econòmica,

sobretot en les edats més grans. En aquest sentit, l’índex de sobreenvelliment (85 anys i

més) és del 14%, i per tant, per cada 100 persones majors de 65 anys, n’hi ha 14 que

tenen 85 anys i/o més. Tenim les mateixes xifres que a Catalunya, que són del 116 % per

l’any 2016.

L’índex de dependència global (infants i gent gran) de la nostra ciutat (51%) ens diu que

per cada 100 persones en edat de treballar hi ha 51 en edat inactiva. A Catalunya

aquesta xifra és del 52,4 %.

L’índex de dependència senil és la relació entre les persones majors de 65 anys respecte

la població potencialment activa. A Vilanova i la Geltrú, per 100 persones en edat

potencialment activa, n’hi ha 27 que tenen més de 65 anys.

L’índex de dependència juvenil mostra que per cada 100 persones en edat

potencialment activa (16 anys a 65 anys) al nostre municipi, n’hi ha 24 que tenen menys

de 16 anys. Igualem la tendència de Catalunya (24,3 %).
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Respecte a l’origen dels i les habitants de la ciutat, la població amb nacionalitat

estrangera representa l’any 2015 un 12% de la població total de Vilanova i la Geltrú. Si

analitzem l’evolució d’aquest percentatge, veiem que la població estrangera es va veure

fortament incrementada sobretot a finals de la dècada dels 2000 per anar disminuint en

els darrers anys fins l’any 2011, en què Vilanova comença a perdre població estrangera.

Actualment aquesta xifra se situa en un percentatge semblant a fa 10 anys. En els

darrers 4 anys la nostra ciutat ha perdut més 2.500 persones estrangeres.
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En el darrer any, l’atur a Vilanova i la Geltrú afecta a un 16,21% de la població, i per tant,

per cada 100 persones en edat activa per treballar, 16 es troben en situació d’atur.

Podem dir que ens trobem amb unes xifres per sobre de la mitjana d’atur registrat al

Garraf i Catalunya en un 2% i 3% respectivament. No obstant, estem per sota de la

mitjana d’atur espanyola, que es troba en un 18%, pel que fa les dades registrades del

gener al novembre del 2016.
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A Vilanova i la Geltrú durant el 2016 hi ha hagut una mitjana d’atur que ha afectat a un

44 % d’homes i a un 56 % de dones. Aquestes dades corroboren que les dones són les

principals afectades per la desocupació. La variació mitja mensual de les taxes d’atur,

tant en homes com en dones és minsa, del 4 %. Pel que fa el grup d’edats, les persones

més afectades per l’atur, tenen entre 40 i 54 anys.

Amb les dades que es presenten es pot estimar que l’atur afecta principalment al perfil

d’una dona (55,44%) de més 44 anys (55%) del sector serveis (72%) amb estudis

d’educació general (59%), del grup professional de treballadors/es de la restauració,

personals i venedors/es.

Un indicador a tenir en compte en l’àmbit laboral, es l’eventualitat i/o temporalitat en els

llocs de feina. S’estima que el tercer trimestre del 2016, al Garraf és del 91%, i a VNG és

del 89%. La temporalitat és la relació entre el nombre de contractes temporals i els

contractes totals, en un període donat.
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En aquest gràfic es compara la relació de les persones aturades amb la població total 

(població en edat de treballar, i població no activa). Per tant, veiem quin pes poblacional 

i demogràfic tenen les persones que estan en situació d’atur, respecte el total de 

persones empadronades a la nostra ciutat, més enllà de si estan o no en situació de 

treballar. La tendència s’equipara a l’increment interanual ja vist en un gràfic anterior. Si 

bé al 2016 la taxa d’atur és del 16,21 % al nostre municipi, del total de la població, 

aquest 16,21 % representa un 8%. 
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Les dades de la variació de l’atur a VNG en els darrers 10 anys mostren un increment 

exponencial a partir del 2008 que no ha deixat d’incrementar fins el 2013, i a partir 

d’aquest any sembla que davalli lleument. La variació interanual és notòria als anys de la 

crisis, del 2008 fins el 2010, on augmenta amb consideració el pes poblacional que es 

troba en situació de desocupació. 
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• Les problemàtiques i/o casos és una categoria de classificació que no equival als

expedients tractats. Cada expedient és una unitat familiar, i per cada unitat familiar

pot haver-hi més d’una problemàtica social identificada i intervinguda. Val a dir que

les unitats familiars com a tal, poden ser nuclis d’una sola persona, famílies

monoparentals, nuclears, etc.

• En els últims 6 anys les problemàtiques socials més abundants amb les que treballen

els EBAS –Equips Bàsics d’Atenció Social- de VNG, tenen a veure amb les actuacions

derivades de problemàtiques de salut i drogodependències, les problemàtiques

econòmiques i les mancances relacionals i/o socials.

• Pel que fa l’evolució d’aquestes problemàtiques, alhora que hi ha problemes socials

recurrents, hi ha una intensa variació anual que destaca de l’any 2011 a l’any 2014,

període que coincideix amb la crisis econòmica. A partir del 2014 la variació anual es

més lleu i estable, destacant principalment les problemàtiques de l’àmbit de salut, en

segon lloc les econòmiques (materials i instrumentals), i en tercer lloc, les mancances

socials, que s’han vist incrementades.

• Pel que fa la variació interanual, d’un any a l’altre, la mitjana és de -0,04 en aquests

darrers 6 anys. La tendència ha estat positiva i d’augment exponencial del 2011 al

2012, però a partir del 2012, va a la baixa i s’estabilitza.

• Podem dir que s’identifica el “pic d’increment de problemàtiques socials” a VNG els

anys on la crisis econòmica era més present, i que a partir del 2014 s’estabilitza.
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Veient el perfil sociodemogràfic de les 8.729 persones amb les que s’hi ha intervingut

directament o indirectament (és a dir que s’hi ha fet algun tipus d’intervenció) als EBASP

-Equips Bàsics d’Atenció Primària- de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la

Geltrú, podem dir que hi ha una alta proporció d’intervencions que afecten a menors

d’edat en un 25%, un 9% d’intervencions amb gent jove, un 37% a persones adultes (de

30 a 59 anys), i un 27 % a persones grans (de 60 anys fins a 100 i/o més). L’edat mitjana

de la persona atesa a Serveis Socials és 42 (coincideix amb la mateixa edat mitjana de la

població a Vilanova).

El sexe de les persones amb les que s’hi ha treballat és en un 55 % de casos de dones, i

un 45 % de casos d’homes.
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En aquest gràfic veiem la relació entre expedients tractats i persones amb les que s’hi ha 

fet algun tipus d’intervenció. Cada expedient és un nucli familiar que pot estar compost 

des d’un nucli sol, a una família monoparental, nuclear i/o extensa, entre d’altres. 
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La mitjana de casos tractats als EBASP de Serveis Socials dels darrers sis anys és de 3.060

expedients, amb alguna intervenció, que representa a 7.605 persones. La mitjana del pes

poblacional del nombre de casos tractats en els darrers sis anys és d’un 11,23% de la

població total de Vilanova i la Geltrú, per tant, de cada 100 vilanovines i vilanovins, entre

11 i 12 han estat ateses a Serveis Socials, amb alguna intervenció, directa i/o indirecta.
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Els ajuts d’urgència social son mesures econòmiques directes que pretenen donar suport

a la cobertura de les necessitats bàsiques de famílies i/o persones amb una situació de

vulnerabilitat i que es gestionen mitjançant una comissió econòmica que es reuneix

setmanalment a la regidoria de Serveis socials i que aprova o denega les demandes en

funció del compliment dels criteris establerts a les bases.

Els ajuts econòmics aprovats es correspon majoritàriament al suport de pagament i/o

manteniment de l’habitatge en un 77 % de l’import: un 49 % de l’import es per pagar el

lloguer, un 6% a les entrades de lloguer, un 9 % és per pagar l’hipoteca, un 9 % és per fer

front als subministraments energètics a la llar i un 4% a petits arranjaments de

l’habitatge.

El 29 % d’import restant aprovat, és en primer lloc, per alimentació en un 10 %, i en els

altres conceptes d’ajuts destinats, ho són en menor mesura a la promoció a la salut, al

lleure infantil, al transport, a formació, i d’altres. Cal tenir en compte que es destina un

import major en ajut a l’alimentació, a través de l’Economat i per tant no procedeix del

pressupost per ajuts econòmics; els que estan aquí consignats són aquelles situacions en

que s’està a l’espera de percebre una prestació i que poden ser compatibles amb la

prescripció de l’Economat.
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Durant l’any 2014 s’observa que baixa el nombre d’ajuts per lloguer d’habitatge perquè

les famílies no podien fer front als lloguers i per tant algunes famílies opten per ocupar

habitatges irregularment i no els cal sol.licitar l’ajut als serveis socials; després al 2015 va

tornar a normalitzar la situació.
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Entre 2016 i 2015 els imports totals destinats a ajuts són similars, però varia el nombre 

d’ajuts sol·licitats i aprovats.  Valorem que és resultat d’un canvi en la forma de 

gestionar-ho: d’una banda ara es tendeix a aprovar ajuts per un període de temps més 

ampli en comptes de fer-ho mes a mes (lloguer, transport i medicació); d’altra banda hi 

ha un decrement important en les sol·licituds per subministraments, donat que no es 

feien talls com a resultat dels informes de vulnerabilitat i el decrement en ajuts 

d’alimentació s’explica per un major ús de l’economat.
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L’any 2015, l’antic banc de queviures ha passat a ser l’Economat, un espai cogestionat de

manera col·laborativa entre Càritas i l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova

i la Geltrú, en un format de supermercat social. Les dades registrades d’usuaris a finals

del 2015 era de 798 famílies, formades per 2.383 persones, de les quals, un 40,62 %

eren menors d’edat.

Enguany, hi ha un increment d’un 14 % (394 persones més) de persones usuàries del

servei, i un lleu increment del 2,6 % (150 més) dels menors que atén el servei.

Ens consta que la relació del temps de vinculació del servei de les famílies tendeix a

certa cronicitat de l’ús del servei. Un 68% de les famílies fa més de 12 mesos que utilitza

el servei, un 14% de les famílies fa entre 6 i 12 mesos que utilitza el servei, i un 18% fa 6

mesos o menys que en fa ús.

El cost del servei persona/any (a 30 d’octubre del 2016), és de 73,72 €. Pel que fa la

mitjana mensual de productes lliurats en alimentació i higiene, és de 36.000 kg, per

tant, el balanç del aproximat del 2016 és de 432.000 kg de productes lliurats.
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El tipus d’absentisme més recurrent és el lleu (menys de 5% de faltes mensuals) i el

moderat (entre el 5 i el 25% faltes mensuals). En el cas d’absentisme lleu, és a

secundària on es registra el % més elevat, seguit de primària i infantil. En el cas

d’absentisme moderat, també és a secundària on es registra un % més elevat, seguit

d’infantil i, per últim, primària

En relació a l’absentisme regular ( entre el 25 i 75% de faltes mensuals) i el crònic ( més

del 75% faltes mensuals), s’han notificat un total de 116 casos, fet que suposa un

1.29% en relació al nombre d’alumnes matriculats en els centres que han registrat

les seves dades d’absentisme.

Necessitats educatives específiques a primària

Són alumnes NEE:

• Alumnat amb necessitats específiques: amb discapacitats físiques, psíquiques, o 

sensorials, trastorns greus de personalitat, de conducta o malalties degeneratives 

greus (TIPUS A)

• Alumnat amb situació socioeconòmiqes o socioculturals que requereixen d'atenció 

educativa específica (TIPUS B)

• Alumnat estranger de nova incorporació al sistema educatiu que requereixi 

d'atenció educativa específica per raó de competència lingüística o de nivell 

d'aprenentatge (TIPUS C)
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El total de l’alumnat NEE matriculat a les 12 escoles públiques d’infantil i primària de la 

ciutat fou de 728, d’un total de 4.431 alumnes, la qual cosa representà un 16,43%. 

Pel que fa a les 6 escoles concertades d’infantil i primària, el total de l’alumnat NEE 

matriculat fou de 294 d’un total de 2.073 alumnes, amb una mitjana de 14,18%.

Necessitats educatives específiques a secundària

El total d’alumnat amb necessitats educatives especifiques matriculat als 5 instituts 

públics de secundària de la ciutat fou de 316, d’un total de 1.802 alumnes, la qual 

cosa representa un percentatge del 17,54% sobre l’alumnat matriculat en aquests 

centres.

Pel que fa als 5 centres concertats de secundària, el nombre d’alumnat NEE fou de 117 

d’un total de 1.058 alumnes, la qual cosa significà una mitjana percentual del 11,06%

sobre l’alumnat matriculat en aquests centres. 

El nombre d’alumnat NEE respecte al cens total de la població de secundària és del 

15,14%. 
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Algunes dades sobre la situació actual al municipi:

Demanda d’habitatge social registrada al municipi, any 2016:

• 239 noves sol·licituds d’Habitatge de Protecció Oficial (inscripcions al Registre de

sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial).

• 86 noves sol·licituds d’habitatge a la Borsa de Lloguer Social

Situació de les convocatòries d’ajuts al lloguer gestionades al municipi (per persones 

amb ingressos limitats, no superiors a 12.000 € aprox.), per poder fer front al 

pagament del lloguer):

ANY 2016

Expedients d’ajut tramitats : 371

Import total dels ajuts concedits: 610.222 €
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Peticions a la Mesa Allotjaments d’Emergència:

Casos derivats des de l’Ajuntament de VNG a la Mesa d’Allotjaments d’Emergències

2014: 2 expedients

2015: 9 expedients

2016: 35 expedients (+ 6 expedients més en procés de preparació, encara no presentada 

la 

sol·licitud)

Seguiment situació desnonaments (llançaments) al municipi:

ANY 2016 

Nous expedients oberts: 26 

Situació dels expedients oberts:

Gestionada suspensió/ajornament llançament: 16 expedients 

(Derivació Mesa Emergències: 8 expedients)

En tràmit/seguiment: 3 expedients

Tancats/arxivats: 7 expedients
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Expedients Ocupacions irregulars (casos atesos a l’OLH de persones o famílies que exposen que viuen ocupant un 
habitatge i demanen orientació legal/habitatge social/ajuts/etc.): 

2016: 140 Expedients Ocupacionals Irregulars 
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