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1 Els annexes incorporen la projecció demogràfica, d’habitatge i de mercat de treball fins el 
2026, en funció de les diverses hipotesi de treball. En aquest sentit els autors consideren que 
és el Resum executiu el que conté la información rellevant, mentre que els annexes només són 
el seu suport referencial, de manera que no s’ha d’atribuir cap virtualitat a un gràfic o taula que 
no estigui comentat. 
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RESUM EXECUTIU 
 

 

Principals conclusions per el periode 2001-2026: 

 

 

1. En la hipòtesi de moviment natural de la població, l’evolució de les principals 

variables referentes a demografia, habitatge i mercat de treball podrien caracterizar-se de la 

manera següent: 

 

1.1 La población total seria decreixent en aquest periode −de fet des del segon 
quinquenni considerat (2006-2011)−, en poc més de 1.000 persones 

 

Aquest fet suposaria un major envelliment de la població resident. Els majors de 64 anys, amb 

un increment de poc més de 1.000 efectius, passarien d’un 17,8% a un 24,6% de la població 

total, i la taxa de dependència passaria del 52% (idèntica a la mitjana europea) al 59%. Val a 

dir que, en el conjunt comarcal, el fenomen d’envelliment seria similar, però encara més 

accentuat (taxa de dependència del 61%). Recordem que la mitjana espanyola a l’any 2.002 se 

situava entre el 48 y el 49%, mentre que el valor màxim europeu, per Estats, l’ostenta Suècia 

amb un 58%. 

 

1.2. Malgrat aquest decreixement poblacional, caldria construir 689 habitatges nous, per 
tal de donar cabuda a la demanda interna d’habitatges principals, fonamentalment per 

emancipació. Aquest valor augmentaria fins a les 1.440 vivendes, si es mantingués l’actual 

rendiment del Parc d’habitatges (48% d’habitatges principals). 

 

1.3 La població resident a 1-1-2002 solsament podria mantenir però no augmentar els 
llocs de treball existents, fins i tot augmentant de forma molt notable seva participació 
en el mercat laboral, sobretot els grups de gent jove i dones. Val a dir, en aquest sentit, 

que la mitjana de la la taxa d’ocupació específica (TOE2) europea era del 66,36 l’any 2002 i que 

un valor versemblant de convergència, en relació amb el països social i econòmicament més 

avançants d’Europa, situaria la TOE en el 75%, valor màxim assolible d’ací a 25 anys.  

 

 

 

 

                                                           
2 TOE Taxa d’ocupació específica: 
(Població ocupada) / (Població de 16 a 65 anys) 
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2. Un escenari hipotètic basat en el creixement de la ocupació del 1,25% en els dos 
primers quinquennis (2001-2011) i de l’1% en els tres següents3 suposaria: 

 

2.1  Un increment de població de gairebé 3.000 habitants, amb una entrada 
d’immigrants4 de 3.822 efectius, fet lògic si tenim present la tendència a la baixa del 
moviment natural de població, incapaç d’absorvir els nous llocs de treball. 
 

Amb aquesta hipòtesi es rejoveniria notablement la població, atès que l’entrada d’immigrants 

en la franja d’edat laboral faria baixar la mitjana d’edat. A la vegada, l’engrandiment de la franja 

d’edat fèrtil i la major taxa de natalitat del col·lectiu immigrant tindrien una repercussió molt 

positiva sobre la franja d’edat més jove. Malgrat tot, la situació actual d’envelliment de la 

piràmide demogràfica faria que la taxa de dependència baixés només molt lleument (del 52% 

inicial a un 51% al final del periode. En el conjunt comarcal, la pitjor situació de partida pel que 

fa a l’estructura de la piràmide demogràfica faria que la taxa de dependència, en la mateixa 

hipòtesi, passés del 49% al 52%. 

 

2.2. Aquest escenari requeriria de la construcció de 1.440 habitatges principals, i 
d’uns 3.000 si es mantingués l’actual rendiment del Parc. 
 

2.3. Pel que fa als llocs de treball, en tindríem uns 2.600 de nous en el període considerat. 

 

2.4 Atès que els creixements actuals, tant pel que fa a la demografia com a la creació de 

llocs de treball, són sensiblement superiors a la hipòtesi de referència, i amb l’objecte d’establir 

una forquilla en les hipòtesi de variació de població i de demanda d’habitatge derivades del 

creixement del mercats local de treball, hem establert un segon escenari de creixement més 

expansiu, que cal valorar únicament com a topall màxim al qual difícilment es podrà arribar. 

 

                                                           
3 Aquesta hipòtesi, també anomenada de referència, és la mateixa que s’utilitza per fer les 
prognosi de creixement en el Pla Territorial de Catalunya. 
4 A efectes de càlcul es consideren immigrantes els vinguts de fora de la comarca, ja siguin 
nacionals o estrangers, amb una proporció del 50% d’extracomunitaris” (vinguts de fora de la 
UE). 



 4

 

3.1 El darrer escenari preveu un creixement de l’ocupació del 2,5% anual els dos 
primers quinquennis i del 2% els tres restants. 

 
En aquest escenari es preveu doblar el creixement que dóna la hipòtesi de referència. 

 

3.2 En aquest escenari s’assoliria un increment de població de gairebé 9.000 
persones, amb una entrada un xic superior d’immigrants. Val a dir que en la mesura 

que els fills dels nouvinguts s’assimilen a població autòctona, l’impacte real de la 

immigració sobre la piràmide demogràfica tendeix a infravalorar-se. Curiosament, si es 

calcula el pes dels nouvinguts en relació a la població total al final del període s’observa 

que és proper al 30%, valor molt similar al que hi ha actualment en la relació entre la 

població resident nascuda al municipi i resta de la comarca i la nascuda fora de Catalunya 

(resta de l’Estat i resta de la UE i el món). 
 

La taxa de dependència al final del període (2026) passaria del 52% incial al 47%. 
 
El rejoveniment que es produiria amb aquesta hipòtesi fóra molt notable, i situaria la taxa de 

dependència lleugerament per sota de la mitjana espanyola de 2002 (48-49%), i molt per sota 

de la que ens apreixia en l’escenari del moviment natural (59%). 

 
3.3 En aquest escenari, les necessitats d’habitatge de primera residència assolirien 

la xifra de 3.560 unitats.  
 
Aquests valors es doblarien amb escreix, en el cas que el rendiment del Parc d’habitatges es 

mantingués en les taxes actuals (48%), de manera que s’assoliria un valor (7.446 habitatges 

totals) superior en un 30% a la projecció del ritme de construcció de nous habitatges a Sant 

Feliu en el període 1981-2001.  
 

3.4 Els increments en els llocs de treball localitzats ens portarien a la creació d’uns 
6.000 llocs de treball nous a Sant Feliu de Guíxols. Aquest escenari preveu passar tambe de 

la TOE actual del 67% a una màxima del 75%. Altrament, els increments de població 

necessaris per cobrir l’increment dels llocs de treball serien encara més elevats que els 

previstos.  



 5

4 En resum, cas de mantenir-se les diferents hipòtesi de creixement de l’ocupació a Sant 

Feliu i congelant l’actual diferència entre Llocs de treball localitzats (LTL) i Població ocupada 

resident (POR), o sia, fent que la totalitat de l’ocupació nova sigui coberta amb població actual 

o immigrada i resident en el mateix municipi; i mantenint l’actual relació o rendiment del parc 

d’habitatges (48% de principals sobre el total), i fent créixer les taxes d’ocupació específica de 

la població resident fins els màxims raonables (fins el 75% en 25 anys), mobilitzant de forma 

molt notable la força de treball femenina. 

 

Tindriem, per als propers 25 anys la següent evolució de les principals variables 
referides a població, habitatge i mercat de treball per als tres escenaris estudiats. 
 

 

 

SANT FELIU 
DE 
GUÍXOLS 
 

Increment 
Població 
habitants 

Increment 
Immigrants 

Increment 
Habitatges 
Principals 

Increment 
Habitatges
1ª+2ª res. 

Increment 
Llocs de 
treball 
(LTL) 

Increment 
P.O.R. 

Moviment 
natural 
 

-1.057 0 689 1.440 559 559 

Hipòtesi 
referència 
1,25-1,25-1-1-1 
 

2.969 3.822 1.440 3.012 2.622 2.622 

Hipòtesi 
expansiva 
2,50-2,50-2-2-2 
 

8.937 9.277 3.560 7.446 6.025 6.025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona desembre de 2004 

 

JMCA 

JMM 
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1. Situació de partida 01-01-02. 
 
Dades de partida: 
 
Cens de 2001: Estructura de la població, habitatge i mercat de treball. 
 
Padró d’habitants 1-1-2002: Població total xifres oficials. 
 
 
POBLACIÓ 
 
 

Població 
Total 

Població 
0−15 anys 

Població 
16−64 anys 

Població 
> 64 anys 

Taxa de 
dependència 

Immigració 

 
18.994 

 

 
3.095 

 

 
12.512 

 

 
3.387 

 

 
51,8% 

 

 
6.356* 

 
 
* Nombre de persones residents i nascudes fora de Catalunya (valor orientatiu o referencial) 
 
 
 
HABITATGE 
 
 

Habitatges principals Rendiment del 
Parc 

Habitatges totals (1ª i 2ª 
residència) 

Habitants / habitatge 
principal 

 
6.609 

 

 
48% 

 

 
13.821 

 

 
2,87 

 
 
 
 
MERCAT DE TREBALL 
 
 

Població ocupada 
resident (POR) 

Llocs de treball 
localitzats (LTL) 

Diferència POR i 
LTL 

Taxa d’ocupació 
específica (TOE) 

 
8.335 

 

 
6.024 

 

 
-2.311 

 

 
66,6% 
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2. Escenaris 
 
 
Per tal de realitzar les següents simulacions, a partir de les dades anteriors o de partida pel que 
fa a població, habitatge i mercat de treball, s’agreguen: 
 
- Natalitat, mortalitat i perfil de migracions igual a les observades en el municipi per a l’any 
2001. 
 
- La immigració extracomunitària que arriba al municipi es considera en un 50% comunitària 
(incloses altres comarques catalanes i espanyoles) i en un 50% restant extracomunitària. En el 
primer cas es coloca amb la mateixa ràtio d’habitants/habitatge que la població autòctona, 
mentre que en el cas dels extracomunitaris es coloquen amb una ràtio doble de la que té la 
població autòctona, en el primer quinquenni d’arribada, per passar a la mateixa ràtio que la 
resta de la població a partir del quinquenni següent. 
 
- El perfil de natalitat de la població immigrant i la autòctona es consideren idèntiques, i 
dependents únicament de la taxa de natalitat en funció del grup d’edat quinquennal, atès que si 
bé hi ha una tendència a l’increment de fills/dona en edat fèrtil per al primer grup, la variada i 
complexa situació socio-laboral i familar fa que té la immigració fa que, globalment, s’arribi a 
igualar força la natalitat global. 
 
- L’edat d’emancipació i formació de noves llars i la de buidat d’habitatge per mortaldat s’han 
pres de referència en base a les observades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les quals, 
analitzades també altres poblacions catalanes i espanyoles, resulten no tenir diferències 
significatives. 
 
- Hipòtesi de creixement de les taxes d’ocupació específiques de tres punts percentuals en el 
primer quinquenni, dos en el segon i un per als tres següents, fins arribar al 75%. 
 
- S’ha partit de la base que la creació de llocs de treball localitzats anava totalment paral·lela a 
l’augment de la població ocupada resident, tant perquè el disseny del model així ho preveia 
com també per augmentar l’autocontenció i, en definitiva, la sostenibilitat del municipi. 
 
Les dades anteriors s’han pres estratificades per sexes i grups d’edat quinquenals i s’opera 
quinquenalment. 
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2.1 Escenari de moviment natural de la població (2001-2026). 
 
 
 
POBLACIÓ 

 
 Població Total Població 

0−15 anys 
Població 

16−64 anys 
Població 
> 64 anys 

Taxa de 
dependència 

2001 18.994 3.095 12.512 3.387 0,52 
2006 19.099 3.045 12.530 3.525 0,52 
2011 19.062 2.961 12.381 3.720 0,54 
2016 18.812 2.766 12.103 3.943 0,55 
2021 18.404 2.506 11.763 4.135 0,56 
2026 17.937 2.250 11.265 4.421 0,59 

var. 2001-2026 -1.057 -844 -1.246 1.034 +0,07 
 
 
 
HABITATGE 

 
 Habitatges 

principals 
Rendiment del 

Parc 
Habitatges totals (1ª 

i 2ª residència) 
Habitants / 

habitge. principal 

2001 6.609 48% 13.821 2,87 
2006 6.934 48% 14.501 2,75 
2011 7.200 48% 15.058 2,65 
2016 7.298 48% 15.261 2,58 
2021 7.122 48% 14.894 2,58 
2026 6.781 48% 14.181 2,64 

var.2001-2026 172 48% 362 -0,23 
Neces. màx. 689 48% 1.440  

 
 
 
MERCAT DE TREBALL 

 
 Població ocupada 

resident (POR) 
Llocs de treball 
localitzats (LTL) 

Diferència 
 POR i LTL 

Taxa d’ocupació 
específica (TOE) 

2001 8.335 6.024 -2.311 0,67 
2006 8.755 6.444 -2.311 0,70 
2011 8.894 6.583 -2.311 0,72 
2016 8.867 6.556 -2.311 0,73 
2021 8.740 6.429 -2.311 0,74 
2026 8.496 6.185 -2.311 0,75 

var.2001-2026 161 161 0 +0,09 
Neces. màx. 559 559 -2.311 +0,09 
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2.2 Escenari de referència 
 
 
 

 Població 
Total 

Població 
0−15 anys 

Població 
16−64anys 

Població 
> 64 anys 

Taxa de 
dependència 

Immigració 

2001 18.994 3.095 12.512 3.387 0,52 ― 
2006 19.290 3.062 12.693 3.535 0,52 191 
2011 19.807 3.035 13.011 3.761 0,52 543 
2016 20.233 2.923 13.283 4.026 0,52 636 
2021 20.991 2.804 13.890 4.297 0,51 1.107 
2026 21.963 2.735 14.528 4.699 0,51 1.345 

var. 2001-
2026 2.969 -359 2.017 1.312 -0,01 3.822 

 
 
 
HABITATGE 

 
 Habitatges 

principals 
Rendiment del 

Parc 
Habitatges totals (1ª 

i 2ª residència) 
Habitants / 

habitge. principal 

2001 6.609 48% 13.821 2,87 
2006 6.978 48% 14.593 2,76 
2011 7.392 48% 15.457 2,68 
2016 7.704 48% 16.112 2,63 
2021 7.903 48% 16.527 2,66 
2026 8.049 48% 16.833 2,73 

var.2001-2026 1.440  3.012 -0,14 
Necessitats 

màximes 
1.440 48% 3.012  

 
 
 
MERCAT DE TREBALL 

 
 Població ocupada 

resident (POR) 
Llocs de treball 
localitzats (LTL)

Diferència entre 
POR i LTL 

Taxa d’ocupació 
específica (TOE) 

2001 8.335 6.024 -2.311 0,67 
2006 8.869 6.558 -2.311 0,70 
2011 9.347 7.036 -2.311 0,72 
2016 9.732 7.421 -2.311 0,73 
2021 10.320 8.009 -2.311 0,74 
2026 10.957 8.646 -2.311 0,75 

var.2001-2026 2.622 2.622 -2.311 +0,09 
Neces. màx. 2.622 2.622   
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2.3 Escenari de creixement màxim o expansiu 
 
 
 

 Població 
Total 

Població 
0−15 anys 

Població 
16−64anys 

Població 
> 64 anys 

Taxa de 
dependència 

Immigració 

2001 18.994 3.095 12.512 3.387 0,52  
2006 21.632 3.271 14.697 3.665 0,47 2.533 
2011 24.096 3.510 16.581 4.004 0,45 2.348 
2016 25.422 3.575 17.488 4.359 0,45 1.347 
2021 26.569 3.603 18.225 4.741 0,46 1.366 
2026 27.931 3.551 19.042 5.338 0,47 1.684 

var. 2001-
2026 8.937 456 6.530 1.951 -0,05 9.277 

 
 
 
HABITATGE 

 
 Habitatges 

principals 
Rendiment del 

Parc 
Habitatges totals (1ª 

i 2ª residència) 
Habitants / 

habitge. principal 

2001 6.609 48% 13.821 2,87 
2006 7.522 48% 15.730 2,88 
2011 8.543 48% 17.866 2,82 
2016 9.317 48% 19.484 2,73 
2021 9.808 48% 20.510 2,71 
2026 10.169 48% 21.267 2,75 

var.2001-2026 3.560  7.446 -0,12 
Necessitats 

màximes 3.560 48% 7.446  

 
 
 
MERCAT DE TREBALL 

 
 Població ocupada 

resident (POR) 
Llocs de treball 
localitzats (LTL)

Diferència entre 
POR i LTL 

Taxa d’ocupació 
específica (TOE) 

2001 8.335 6.024 -2.311 0,67 
2006 10.270 7.959 -2.311 0,70 
2011 11.911 9.600 -2.311 0,72 
2016 12.812 10.501 -2.311 0,73 
2021 13.542 11.231 -2.311 0,74 
2026 14.360 12.049 -2.311 0,75 

var.2001-2026 6.025 6.025 -2.311 +0,09 
Neces. màx. 6.025 6.025 -2.311 +0,09 

 


