
 

 

 

 

 
 
 
Ana Teresa Montes Montes, responsable del Padró d’Habitants de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, en relació a: 
 

Expedient: 85/04 
Departament: Padró Habitants-Estadística 
Data inici: 22/04/2004 
Contingut: Revisió de la Xifra del Padró d’Habitants, a 1 de gener de 2004 i Estudi 
Estadístic de Població, relatiu a l’any 2003. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la Proposta de Xifra del Padró d’Habitants, a 1 de gener de 2004 i 
l’Estudi Estadístic de Població, relatiu a l’any 2003, que se’n deriva. 
 
Fets  
 
D’acord amb el que disposa l’article 81 del reglament de Població i Demarcació 
Territorial de les Entitats locals, els Ajuntaments han d’aprovar la revisió dels seus 
Padrons Municipals, en referència a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici anterior. 
 
En virtut del que disposa  la resolució, de 16 de desembre de 2003, de la Presidenta de 
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General per a l’Administració Local, 
mitjançant la qual es dicten les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió 
anual del padró d’Habitants i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres 
oficials de població, 
 
Ateses les variacions produïdes en el Padró continu de Sant Vicenç de Montalt en el 
decurs de l’any 2003, que han estat trameses a l’Institut Nacional d’Estadística 
mitjançant els fitxers d’intercanvi mensuals,  
 
Atès el resultat de la coordinació i conciliació periòdica  de les dades de l’esmentat 
padró amb l’INE, 
 
Atès l’Estudi Estadístic elaborat amb les dades obrants al Padró Municipal d’Habitants, 
 
Informe  
 
Primer.- Posar en coneixement de la Junta de Govern Local els resultats de la Revisió 
de la Xifra del Padró d’Habitants, a 1 de gener de 2004, que tot seguit es detallen, per 
tal que, si ho considera escaient, proposi al Ple la seva aprovació. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Xifra de població, a 1 de gener de 2004 
 
1. Variacions en el número d’habitants 
 
CONCEPTE TOTAL HOMES DONES 
Població del municipi a 01/01/2003 4.370 2.212 2.158 
Altes 01/01/03 a 01/01/04 642 311          331 
Baixes 01/01/03 a 01/01/04 358 166 192 
Variacions per error en el sexe 1 1 0 
Població del Municipi a 01/01/04 4.655 2.358 2.297 
 
2. Causes de variació en el número d’habitants 
 
CONCEPTE TOTAL 
Altes per canvi de residència 533 
Baixes per canvi de residència 277 
Naixements 72 
defuncions 24 
Altes per omissió 37 
Baixes per inscripció indeguda 57 

 
 3. Alteracions municipals per canvi de domicili dins del municipi 
 
CONCEPTE TOTAL 
Canvis de domicili entre Entitats del municipi 99 

 
 
Segon.- Donar trasllat a la Junta de Govern Local de l’Estudi Estadístic de Població, 
relatiu a l’any 2003, elaborat per la responsable del Padró d’Habitants de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt, i que tot seguit es transcriu, per tal que, si ho considera 
escaient, proposi al Ple la seva aprovació. 
 
 
Estudi Estadístic de Població, relatiu a l’any 2003  
 
 
La població de Sant Vicenç de Montalt 
 
A Sant Vicenç de Montalt es comptabilitzen, segons les dades del padró continu, un 
total de 4.655 habitants. Aquesta xifra mostra un guany respecte a  l’any passat de 285 
habitants, un augment superior a l’assolit durant l’any 2002. En termes relatius, 
l’increment  és del 6,52%. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Indicadors de la població de Sant Vicenç de Montalt l’1 de gener de 2004  
 

Altes de fora del municipi 533 
Baixes per desplaçament fora del municipi 277 
Naixements 72 - 15,46% 
Defuncions 24 - 5,15% 
Edat mitjana 35,88 
Índex de masculinitat (1) 102,65% 
Nombre mitjà d’habitants per llar 2,78 
Índex d’envelliment (2) 0,54% 
Índex de sobreenvelliment (3) 0,01% 
Població altres països 297 – 6,38% 
Total població 4.655 

 
1. És el resultat de multiplicar per 100 el quocient d’homes entre dones. 
2. És el quocient entre la població de 65 o més anys i la menor de 15anys. 
3. És el quocient entre la població de 85 o més anys i la de 65 o menys anys.  
 

Són dos els components bàsics que contribueixen al creixement de població: el saldo 
vegetatiu (naixements-defuncions) i el component migratori que n’és el factor principal. 
 
Cal destacar que des de l’any 1994 i fins el 2001 l’increment anual mitjà de població es 
situà en el 14% però, des de l’any 2002, l’augment percentual ha sofert un retrocés 
significatiu. Aquest fet no és privatiu de Sant Vicenç, i la majoria de poblacions petites 
del Maresme estan acusant una davallada similar en els seus índex de creixement 
poblacional. 

 
ANY HABITANTS AUGMENT PERCENTATGE 
1991 1.222   
1992 1.287 +65 5,3% 
1993 1.393 +106 8,2% 
1994 1.587 +194 13,9% 
1995 1.790 +203 12,7% 
1996 2.066 +276 15,4% 
1997 2.364 +298 14,4% 
1998 2.697 +333 14% 
1999 3.154 +457 16,9% 
2000 3.621 +467 14,8% 
2001 4.188 +567 15,6% 
2002 4.370 +182 4,34% 
2003 4.655 +285 6’52% 

 
 
Per sexe, la població està formada per 2.358 homes i 2.297 dones, o sia, un 50,66% i 
un 49,34% respectivament. 
 



 
 
 
 
 
Pel que fa a l’edat, podem parlar  d’una clar retrocés del procés d’envelliment. Dos dels 
factors que expliquen aquesta situació són: l’increment de la natalitat i l’arribada de 
població jove al municipi.  
 
Els menors de 15 anys representen el  19,91% de la població; els de 15 a 29 anys el 
15,98% i els de 30 a 49 anys el 36,11%. En aquest darrer grup es troben inclosos una 
part important dels col·lectius de nouvinguts, habitants joves i de plena activitat. Els 
adults entre 50 i 64 anys suposen el 17,22% del total de població, i els majors de 65 
anys el 10,76%. 
 
Des del punt de vista generacional, la creixent afluència dels intervals d’edat compresos 
entre els 30 i els 40 anys tenen també el seu reflex sobre les d’edat més jove de 0 a 4 
anys. 
 
 
Distribució per edats i sexe de la població 
 

EDAT HOMES DONES TOTAL % 
0-4 208 192 400 8,59% 
5-9 156 145 301 6,46% 
10-14 114 112 226 4,85% 
15-19 98 94 192 4,12% 
20-24 131 115 246 5’28 
25-29 146 160 306 6,57% 
30-34 209 257 516 10,01% 
35-39 258 225 483 10,37% 
40-44 216 200 416 8,93% 
45-49 176 140 316 6,78% 
50-54 173 166 339 7,28% 
55-59 151 133 284 6,19% 
60-64 92 87 179 3,84% 
65-69 89 67 156 3,35% 
70-74 58 60 118 2,53% 
75-79 42 57 99 2,12% 
80-84 22 38 60 1,28% 
85-89 10 31 41 0,88% 
90-94 7 14 21 0,45% 
+95 2 4 6 0,12% 

TOTAL 2.358 2.297 4655 100% 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Població per Entitats 
 

 

   
Mitjana d’edat 
 
La mitjana d’edat de la població ha experimentat en els darrers anys un progressiu 
descens i es situa en els 36,44 anys. Per sexe, els índexs han estat molt similars als de la 
mitjana d’edat total, de manera que la dels homes s’ha situat en els 36,06 anys i la de 
les dones en 36,83 anys, aquesta petita diferència es deu a una major esperança de vida 
de les dones. 
 
Distribució de la població segons el seu lloc d’origen  
 
Per lloc de naixement, la població nascuda a Catalunya constitueix el grup majoritari, 
ja que representa el 76,11% de tota la població. 
 
De la població nascuda a la resta de l’Estat Espanyol destaquen els nascuts a Andalusia 
(4,76%). Els nascuts fora de l’Estat representen un 6,38%, aquest flux de població és 
un factor estructural de la dinàmica poblacional que es detecta en els darrers anys, i és 
un fet que Sant Vicenç comparteix amb la resta de municipis de la Comarca. 
 
L’any d’arribada al municipi 
 
Val la pena destacar que un 72,35% de la població ha arribat a Sant Vicenç en els 
darrers 10 anys; un percentatge que dóna bona idea de la intensitat del moviment 
migratori dels últims anys i de l’augment de l’índex de natalitat. 
 
El moviment migratori iniciat l’any 1994, que afectà a gairebé  tots els municipis dins 
de la zona d’influència de Barcelona,  i les implicacions socials que es deriven d’aquest 
volum important de població nouvinguda marquen  el creixement de Sant Vicenç en 
afectar a diferents i molt importants aspectes de la vida quotidiana, però, alhora, és font 
de nous reptes relacionats amb la cohesió des d’un punt de vista social, econòmic i urbà.  
 
 

ENTITAT POBLACIONAL TOTAL-PERCENTATGE 
LES ÀNIMES 632 - 13,57% 
BAIX POBLE 942 - 20,23% 
EL BALÍS 116 - 2,49% 
MARQUÈS DE CASA RIERA 180 - 3,86% 
LA PLANA 2 - 0,04% 
RIERA DE TORRENTBÓ 104 - 2,23% 
SANT VICENÇ DE MONTALT 2.519 - 54,11% 
SUPERMARESME-LA FARRERA 160 - 3,43% 
TOTAL 4.655 



 
 
 
 
 
La població de nacionalitat no espanyola per Entitats. 
 
La població de nacionalitat estrangera, a 1 de gener de 2004, és de 297 habitants, que 
representen el 6,38 % de la població total.  
 
Cal destacar que si bé en el cas de la població de nacionalitat espanyola existeix una 
compensació del component natural i migratori (baixes-defuncions /altes-naixements), 
en el cas de la població estrangera no es dona aquest equilibri i el nombre d’altes i 
naixements és molt superior al de baixes i defuncions. 
 
Internament, la població estrangera està formada en un 14,14% per nacionals del 
Magreb i, en particular, del Marroc; en un 3,03%, per nacionals de l’Àfrica 
Subsahariana, sobretot de  Gàmbia i en un 24,91%, per nacionals d’Amèrica del Sud, 
entre els quals destaquen Argentins, Equatorians i Colombians.  
 
Prou destacable és la colònia de població estrangera formada per nacionals d’Europa, 
que representa un 45,11% del total d’estrangers. 
 
Població estrangera per Entitats 
 
ENTITAT TOTAL PERCENTATGE 
LES ÀNIMES 68 de 632 10,75% 
BAIX POBLE 47 de 942 4,98% 
EL BALÍS 14 de 116 12,06% 
MARQUÉS DE CASA RIERA 17 de 180 9,44% 
RIERA DE TORRENTBÓ 4 de 104 3,84 
SANT VICENÇ DE MONTALT 103 de 2.519 4,08% 
SUPERMARESME-LA FARRERA 44 de 160 27’5% 
TOTAL 294 de 4.655 100% 
 
 
L’alt percentatge de població estrangera detectat a Supermaresme-La Farrera és degut al 
caràcter purament residencial d’aquesta zona en la qual la majoria d’habitatges són de 
segona residència, donant-se la circumstància què els propietaris de la vivenda figuren 
empadronats a Barcelona i només els empleats del servei domèstic (immigrants) 
s’empadronen a Sant Vicenç per poder així regularitzar  la seva situació legal i laboral. 
Així mateix, en aquesta Entitat Poblacional també hi figuren inscrits un elevat nombre 
d’estrangers de nacionalitat Europea, destinats a Espanya per motius professionals. 
 
Les llars de Sant Vicenç de Montalt 
 
Com en aquests últims anys, l’any 2003 també ha estat un any en què ha continuat 
l’intens procés de creació de llars. A 1 de gener de 2004 es comptabilitzen 3.894 ; 1.725      
es consideren de  primera residència en figurar inscrits al Padró d’Habitants els seus  
 



 
 
 
 
 
ocupants i la resta, o bé estan desocupades o es poden considerar de segona residència 
en no constar empadronats els seus propietaris o llogaters. 
 
Segons les NSCP vigents queden pendents d’execució al municipi 210 habitatges en 
sòls urbans i 533 habitatges en sòls urbanitzables, és dir, 743 equivalents al 16,4% dels    
habitatges previstos. Un total de 510 nous habitatges estan previstos en el POUM, una 
magnitud sensiblement inferior als que estan pendents d’execució en sòls urbanitzables 
segons el planejament que es revisa. Si es sumen els habitatges previstos i no executats 
(743) amb els que ara es preveuen (510) s’obté la xifra total de 1.235 nous habitatges 
que el POUM proposat permetria edificar.  
 
Les composició de les llars de Sant Vicenç, segons els membres que hi figuren inscrits, 
queda reflectida a la següent taula: 
 

OCUPANTS TOTAL PERCENTATGE 
1 363 21,O4 
2 456 26,43 
3 363 21,04 
4 364 21,10 
5 124 7,19 
6 31 1’80 
7 17 0,99 
8 3 0,17 
9 1 0,06 
20 1 0,06 
11 1 0,06 
+11 1 0,06 

TOTAL 1.725 100 

 
 
Evolució de la població. Moviment demogràfic 
 
Des del final de la dècada dels noranta s’inicia un procés d’intens creixement que manté 
molts punts en comú amb l’onada migratòria dels anys cinquanta, seixanta i setanta, si 
bé en l’actualitat no es tracta de població vinguda d’altres parts de l’Estat Espanyol, 
sinó de població catalana vinguda d’altres municipis i de població estrangera, arribada 
directament des dels seus països d’origen o del d’altres municipis propers. 
 
Els naixements 
  
Els 72 naixements (26 dones i 46 homes) registrats en el decurs del 2003 permeten 
continuar la tendència a l’alça iniciada fa uns anys. Respecte a l’any passat, el nombre 
de naixements s’ha incrementat en 6; fet que representa, en termes relatius, un 
augment del 8,33%. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Les defuncions 
 
El nombre de defuncions en el decurs del 2003 ha estat de 24 (17 dones i 7 homes), el 
més elevat dels darrers anys. Respecte a l’any passat, el nombre de defuncions s’ha 
incrementat en 11; fet que representa , en termes relatius, un augment del 45,83%. 
Aquest increment  de la taxa de mortalitat, tot i la disminució de l’edat mitjana de la 
població, s’explica per l’obertura de diversos centres geriàtrics a la població. 
 
Les altes de fora del municipi 
 
En el decurs de l’any 2003 s’han registrat 533 altes(284 dones i 249 homes) de 
població procedent de fora del municipi; 127 més que l’any passat, el que suposa un 
increment anual del 31,20%. 
 
Catalunya ha estat el primer lloc de procedència de les altes produïdes durant l’any 
2003. Així, un 85,92% de les 533 altes registrades en aquest període tenien aquest 
origen. 
 
Les altes de població que prové de la resta de l’estat han estat el 3’94% i per la seva 
banda, les altes procedents de l’estranger han estat el 10,14% del total; d’aquestes, el 
37,03% representen nouvinguts del Magreb i d’Amèrica del Sud.  
 
Les altes amb lloc de procedència de Catalunya es donen, majoritàriament, per 
desplaçament poblacional amb origen a Barcelona i els municipis limítrofes de Sant 
Vicenç. Així, el 35,87% del nouvinguts provenen de Barcelona; el 6,27%, de Caldes 
d’Estrac; el 12,78%, de Mataró i el 9,86%, de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
La mitjana d’altes mensuals registrades en el decurs de l’any 2003 ha estat de 45; 
destacant juny i setembre amb 62 i 70, respectivament. Aquest fet s’explicaria per 
l’augment d’empadronaments que es realitzen tant en acabar com en iniciar-se el curs 
escolar, en vistes a formalitzar la matriculació dels nouvinguts a les escoles del 
municipi.    
 
Les baixes a fora del municipi 
 
En el decurs de l’any 2003 s’han registrar 277 baixes (150 dones i 127 homes); 99 més 
que l’any passat, el que suposa un increment anual del 55,61%. 
 
Les baixes , es donen, majoritàriament, per desplaçament poblacional a altres municipis 
de Catalunya, ja que aquesta destinació suposa el 90,97% del total de registrades. La 
segona destinació és alguna altra comunitat autònoma de l’Estat Espanyol que, de 
forma agregada, computa el 7,58% del total de baixes del període esmentat. Paga la 
pena destacar el petit percentatge que representen les baixes que tenen com a destinació 
l’estranger (1,45%). 



 
 
 
 
Com en el cas de les altes, les baixes amb destinació a Catalunya es donen, 
majoritàriament, per desplaçament poblacional amb destí a Barcelona i els municipis 
limítrofes de Sant Vicenç. Així, el 24,90% de les baixes opten per Barcelona; el 
6,85%, per Caldes d’Estrac; el 13,35%, per Mataró; el 9,38%, per Sant Andreu de 
Llavaneres i el 6,85%, per Arenys de Mar. 
 
La mitjana de baixes mensuals registrades en el decurs de l’any 2003 ha estat de 23; 
destacant febrer, octubre i desembre amb 33, cadascun. Aquest fet s’explicaria per 
l’augment d’empadronaments que es realitzen tant en acabar com en iniciar-se l’any, en 
vistes a regularitzar i actualitzar el pagament d’impostos. 
 
La mobilitat interna 
 
Els moviments interns de la població estan estretament relacionats amb la visualització 
en l’espai físic de les distàncies socials (major nivell de recursos- millora de la vivenda) 
i, en major o menor mesura, amb altres factors com el canvi de les pautes de les 
relacions familiars, processos de divorci i separació, procés d’envelliment, etc.    
 
A sant Vicenç de Montalt, en el decurs del 2003, han tingut lloc 99 desplaçaments 
dintre del terme municipal;  12 menys que l’any passat, el que representa, en termes 
relatius, un  descens del 10,81%.    
 
El destí dels desplaçaments interns, segons Entitats Poblacionals, queda reflectida la 
següent taula: 
 

ENTITAT DE DESTÍ TOTAL PERCENTATGE 
Les Ànimes 21 21,21 
Baix Poble 18 18,18 
El Balís 3 3,03 

Marqués de Casa Riera 1 1,01 
Riera de Torrentbó 7 7,07 

Sant Vicenç de Montalt 48 48,48 
Supermaresme-La Farrera 1 1,02 

TOTAL 99 100 

  
 
 
 
Sant Vicenç de Montalt, 6 de setembre de 2004   
 
 
 
La responsable del Padró d’Habitants 
 
Ana T. Montes Montes 


