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XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016 
 
 
 

1. Variacions en el número d’habitants 
 
 

CONCEPTE TOTAL HOMES DONES 
Població del municipi a 01/01/2015 6.079 3.072 3.007 
Altes 01/01/15 a 01/01/16 633 247 386 
Baixes 01/01/15 a 01/01/16 530 244 286 
Modificacions  01/01/15 a 01/01/16 
(sense repercussió a la xifra de població) 623 274 349 

Població del municipi a 01/01/16 6.182 3.075 3.107 
 

   
2. Causes de variació en el número d’habitants 

 
 

CONCEPTE TOTAL 
Altes per canvi de residència  490 
Altes per canvi de residència provinents de l’estranger  91 
Naixements  40  
Altes per omissió         12  
Baixes per canvi de residència  385  
Baixes per canvi de residència amb destí a l’estranger   24 
Defuncions  48  
Baixes per duplicat 1 
Baixes per inscripció indeguda 29 
Baixes per caducitat de la inscripció padronal (EC) 20 
Baixes per no renovació padronal (ESTPR) 23 

 
EC: estrangers comunitaris que no han confirmat residència 
ESTPR: estrangers sense targeta permanent de residència que han de renovar cada 2 anys 
 
3.  Altres per moviments que no repercuteixen en la xifra final de població 
 
 

CONCEPTE TOTAL 
Renovació estrangers sense targeta permanent de residència  34-24 
Modificacions de dades del domicili 14-3 
Modificacions de dades personals   233-389 
Canvis de domicili entre entitats del municipi  152-199 
Confirmació residència estrangers comunitaris 33-8 

 
 



 

 
ESTUDI DE LA POBLACIÓ DE SANT VICENÇ DE MONTALT  

RELATIU A L’ANY 2015 
 

 
El present estudi, elaborat per Ana T. Montes, responsable del departament d’Estadística i 
Població de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, és una eina de caràcter estadístic que té 
com a objectiu principal descriure les característiques, la distribució i l’evolució de la població de 
Sant Vicenç de Montalt. Les dades utilitzades per a elaborar l’estudi, relatiu a l’any 2015, són les 
del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016. Tanmateix, l’estudi s’ha completat amb un 
conjunt de dades relacionades amb l’habitatge, l’economia, l’atur o l’esport, extretes de 
l’IDESCAT. 
 
En els darrers anys, Sant Vicenç ha experimentat importants canvis tant pel que fa al creixement 
de la població com a la seva naturalesa, ja que en aquest sentit ha guanyat en diversitat i 
heterogeneïtat. El poble, tal com mostren les dades de l’estudi, comença a deixar enrere la 
tendència de desacceleració sostinguda en el seu ritme de creixement, i assoleix un índex de 
creixement comparable a l’obtingut l’any 2009. De fet, durant l’any 2015, Sant Vicenç de Montalt 
va ser el municipi de la comarca del Maresme que va registrar el creixement relatiu de població  
més important. 
 
Les dades del 2015 mostren que el conjunt de la societat ha entrat de una primera etapa de 
recuperació de la crisi i aquest fet es plasma en un increment dels moviments migratoris, que 
s’ha concretant amb un augment en la xifra de nouvinguts, tant pel que fa als nacionals com als 
estrangers que, en els darrers anys a causa de la situació econòmica van marxar al seus països i 
ara tornen. Pel que fa a les baixes per canvi de domicili, s’ha registrat un petit increment en el 
número de persones que han deixat el poble per traslladar-se a altres municipis de l’Estat però 
s’han reduït les baixes de persones amb destí a l’estranger. En aquest sentit, el 2015 ens ha 
deixat un saldo migratori positiu de 172 persones. L’any 2014, el saldo migratori va ser de 92 
persones. 
 
Destacar que els moviments poblacionals relatius al 2015 han tingut com a protagonista a la 
dona per sobre de l’home, així de les 172 persones que conformen el saldo migratori (diferència 
entre altes i baixes del Padró) 131 són dones i 41 homes. Aquesta circumstància també s’ha vist 
reflectida a la xifra total de població que passa a tenir més dones (3.107) que homes (3.075). 
 
Assenyalar també que Barcelona i els municipis veïns de Sant Vicenç, com ara Llavaneres, 
Mataró, Arenys o Caldes, acaparen un any més gairebé tot el flux migratori, en ser l’origen o el 
destí de les persones que arriben o marxen del poble. 
 
Pel que fa a naixements, durant l’any 2015 s’ha trencat la tònica de descensos dels darrers anys 
i la xifra final s’ha situat en 40 naixements amb 3 registre més que l’any 2014  i en quant a 
defuncions, en el darrer any es va registrar un increment en el número de defuncions, passant de 
les 40 defuncions del 2014 a les 48 registrades al llarg del 2015. 
 
Així, doncs, si bé Sant Vicenç sembla tendir a estabilitzar el gruix de població en els darrers 
períodes, l’anàlisi més detallada de les diverses variables demogràfiques mostra un procés de 
canvi continu. La natalitat, l’augment de l’esperança de vida, l’envelliment, els orígens... són 
aspectes que confirmen el caràcter més heterogeni del poble. 
 



 

 
 

1. La Població de Sant Vicenç de Montalt 
 
Segons les dades del padró continu d’habitants a 1 de gener de 2016, a Sant Vicenç de 
Montalt hi hauria empadronats un total de 6.182 habitants, 103 més que l’any anterior, la 
qual cosa suposa una variació respecte de principis d’any de l’1.70%.  L’evolució de la 
població al 2015 ha registrat un increment de més de mig punt respecte a l’any anterior, el 
percentatge més alt assolit des de l’any 2009. D’aquestes dades s’extreu que comencem a 
deixar enrere la tònica d’alentiment progressiu iniciada l’any 2005. Tot i així aquest guany 
continua sent moderat, si es compara amb els augments de població que es van produir 
entre els anys 1994 i 2001. 
 
Aquesta evolució de la població en els darrers vint anys s’explica, d’una banda, per la 
dinàmica seguida per la població que gaudia d’un habitatge de 2a residència en el municipi i 
van passar a establir-s’hi com a residents empadronats, autèntic motor del creixement de la 
població entre els anys 1995 i 2001. Després d’un ràpid període de creixement, la població 
arribada principalment de Barcelona i rodalies ha seguit una altra etapa d’increments més 
moderats entre els anys 2002 i 2008. A partir del 2009 s’inicia una nova etapa marcada en 
aquest cas per decrements anuals sostinguts que van acabar fixant l’índex de creixement als 
voltants de l’1%. Tot indica que aquests canvis en la dinàmica demogràfica anaven 
estretament relacionats i condicionats pel context econòmic i la situació de crisi. Les dades 
registrades durant el 2015 permeten apuntar que hem entrat en una primera etapa de 
recuperació  econòmica, situació que afavoreix els moviments poblacionals i els saldos 
migratoris positius. 
 
La distribució per sexes de la població a 1 de gener de 2016 és de 3.075 homes (49.74%) i 
3.107 dones (50.26%). Els increments absoluts han estat de 3 homes i de 100 dones, 
creixements que en termes relatius són del 0,09% i del 3.33%. Amb aquesta distribució per 
sexes, al principi del 2016, l’índex de masculinitat (relació total d’homes sobre el de dones) 
se situa en 98,97%, un 3.19 més baix que l’índex del 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Població masculina           3.075 

   Població femenina           3.107 

   Índex de Masculinitat 2015          98,97% 



 

 
Quant a l’edat, a 1 de gener de 2016, la població menor de 15 anys és de 1.213 habitants i 
representa el 19,62% de la població total. Respecte d’un any abans, aquesta població ha 
registrat un increment de 12 habitants que ve motivat, principalment, pels moviments 
migratoris i per un lleuger augment de l’índex de natalitat. Així mateix, la població de 65 i 
més anys és de 941 habitants i dóna compte del 15.22% de la població total. Respecte del 
2014 ha incrementat el nombre d’efectius en 60 habitants, a causa principalment de la major 
esperança de vida i a una major mobilitat geogràfica. A 1 de gener de 2016, l’índex de 
dependència global (relació entre població en edats potencialment actives i inactives) es 
troba per sobre del llindar de dependència del 50%, amb el 53,47%.    
 
*L’índex de dependència global mesura la relació entre la suma dels menors de 15 anys i els majors de 65 i 
més anys sobre la població entre 15 i 64 anys. 
 
En el darrer any, el tram d’edat que suma més població és el de 45-49 anys, que amb 675 
habitants dóna compte del 10,92% de la població total. Després d’aquest tram trobem els de 
40-44 anys, amb 634 efectius que representen el 10.26%, i els de 10-14 anys, 509 efectius 
que representen el 8,23%.    
 
Quant a la població de 0 a 4 anys, a 1 de gener de 2016 es registraven 281 efectius, la qual 
cosa representa un 4,55% de la població total. La població de 5 a 9 anys, era de 423 
persones i representava el 6,84% del total de població. 
 
Pel que fa a la població jove, a 1 de gener de 2016 es comptabilitzen 867 persones d’entre 
15 i 29 anys, xifra que representa un 14,02% del total de la població. 
 
La població de 85 i més anys, a 1 de gener de 2016, se situava en 151 efectius, la qual cosa 
representa un 2,44% de la població total. Destacar que en aquest tram d’edat, la població 
femenina duplica a la masculina. 
 
En els darrers cinc anys, l’índex d’envelliment del poble ha anat registrant petits increments 
que s’expliquen, en bona part, per l’alentiment del creixement demogràfic i el major pes dels 
fluxos de creixement natural (naixements i defuncions). Així, a 1 de gener de 2016, l’índex 
d’envelliment* del poble se situa en el 77,58%, mentre que l’índex de dependència senil** es 
troba en el 23,36%. 
 
* És el quocient entre la població de 65 anys i més en relació a la població de 0 a 14 anys. 
** és el quocient entre la població de 65 i més anys en relació a la població de 15 a 64 anys. 
 
Com a síntesi de tots els indicadors que descriuen l’estructura, l’índex de tendència (relació 
entre la població de 0-4 anys i la de 5-9 anys), que a 1 de gener de 2016 assoleix el valor de 
63,43%, marca una dinàmica de creixement de la població assentada en el manteniment de 
l’índex de natalitat i l’increment de l’envelliment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

2. Indicadors de Població de Sant Vicenç de Montalt a 1 de gener de 2016 
 

 
Altes de fora del municipi 581 
Baixes per desplaçament fora del municipi 409 
Naixements 40 
Defuncions 48 
Edat mitjana 40,51 
Índex de masculinitat (1) 98,97 
Nombre mitjà d’habitants per llar 2,91 
Índex de joventut (2) 53,94 
Índex d’envelliment (3) 77,58 
Índex de sobreenvelliment (4) 16,05 
Població d’altres països 588 
Total població 2015 6.182 

 
1. És el resultat de multiplicar per 100 el quocient d’homes entre dones. 
2. És el quocient entre la població de 15 a 24 anys en relació a la població de 0 a 14 any. 
3.    És el quocient entre la població de 65 o més anys i la menor de 15 anys. 
4.    És el quocient entre la població de 85 o més anys i la de 65 o més anys. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Evolució de la població  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.   Densitat 

 
Nombre de persones per Departament d'àrea (això inclou tota la superfície municipal). 
S'expressa com a nombre de persones per quilòmetre quadrat, amb l’objectiu de 
conèixer la disponibilitat d'espai com a indicador de qualitat de vida. 

 
 

 
5.   Mitjana d’edat  

 
L’edat mitjana de la població és la mitjana ponderada de les edats dels individus que 
componen una població, i el seu objectiu és determinar la dinàmica de la població, si 
està envellida o no, si tendeix cap a l'envelliment.  
 

ANY HABITANTS AUGMENT PERCENTATGE 

2015 6.182 +103 1.70 

2014 6.079 +62 1,03 

2013 6.017 +65 1,09 

2012 5.952 +74 1,26 

2011 5.878 +24 0,41 

2010 5.854 +77 1,33 

2009 5.777 +148 2,62 

2008 5.629 +199 3,66 

2007 5.430 +167 3,17 

2006 5.263 + 134 2,61 

2005 5.129 + 252 5,17 

2004 4.877 + 222 4,76 

2003 4.655 + 285 6,52 

2002 4.370 + 182 4,34 

2001 4.188 + 567 15,6 

2000 3.621 + 467 14,8 

1999 3.154 + 457 16,9 

1998 2.697 + 333 14 

1997 2.364 + 298 14,4 

1996 2.066 + 276 15,4 

1995 1.790 + 203 12,7 

1994 1.587 + 194 13,9 

1993 1.393 +106 8,2 

1992 1.287 + 65 5,3 

1991 1.222 - - 

Població 2015 Superfície     Densitat  

6.182 8     772.65  



 

La mitjana d’edat de Sant Vicenç de Montalt, a 1 de gener de 2016, és de 40,51 anys, 
0,34 anys més respecte de començaments de l’any passat. Per sexes, la mitjana d’edat 
de les dones és 0,96 anys superior a la dels homes amb 40.65 i 39.69 anys, 
respectivament. En els darrers vuit anys, la mitjana d’edat s’ha incrementat en 2,93 anys. 
 
 

  
 
 

  6.    Piràmide poblacional  
 
        

Grup d'edat Homes Dones Total %Homes %Dones %Total 

De 0 a 4 anys 148 133 281 2.39% 2.15% 4.54% 
 

De 5 a 9 anys 227 196 423 3.67% 3.17% 6.84% 
 

De 10 a 14 anys 280 229 509 4.53% 3.70% 8.23% 
 

De 15 a 19 anys 190 196 386 3.07% 3.17% 6.24% 
 

De 20 a 24 anys 148 121 269 2.39% 1.96% 4.35% 
 

De 25 a 29 anys 106 106 212 1.71% 1.71% 3.43% 
 

De 30 a 34 anys 118 125 243 1.91% 2.02% 3.93% 
 

De 35 a 39 anys 188 218 406 3.04% 3.53% 6.57% 
 

De 40 a 44 anys 281 353 634 4.54% 5.71% 10.25% 
 

De 45 a 49 anys 335 340 675 5.42% 5.50% 10.92% 
 

De 50 a 54 anys 238 241 479 3.85% 3.90% 7.75% 
 

De 55 a 59 anys 204 197 401 3.30% 3.19% 6.49% 
 

De 60 a 64 anys 164 159 323 2.65% 2.57% 5.22% 
 

De 65 a 69 anys 160 161 321 2.59% 2.62% 5.21% 
 

De 70 a 74 anys 120 122 242 1.94% 1.97% 3.91% 
 

De 75 a 79 anys 66 62 128 1.07% 1.00% 2.07% 
 

De 80 a 84 anys 51 48 99 0.82% 0.78% 1.60% 
 

De 85 anys i + 51 100 151 0.82% 1.62% 2.44% 
 

TOTAL 3075 3107 6182 49.74% 50.26% 100.00% 
  

        
 

 
 

 

Any 2015 Homes Dones Total 

Mitjana d’edat                39,90 41,12 40,517 



 

 
Índex de joventut 
 
Càlcul de la població de 15 a 24 anys en relació a la població de 0 a 14 anys, amb 
l’objectiu d’obtenir un valor per entendre la dinàmica de la població, si és jove o vella, 
cap a on tendeix. 
 

        Any 2015  Homes Dones Total 

        Població de 15 a 24 anys 338 317 655 

        Població de 0 a 14 anys 655 558 1.213 

        Índex de joventut  51.60% 56.81%  53.94% 

  
 
 

Índex d’envelliment 
 

Població de 65 anys i més en relació a la població de 0 a 14 anys. 
 

        Any 2015  Homes Dones Total 

        Població de 65 anys i + 448 493 941 

        Població de 0 a 14 anys                   655                    558 1.213 

        Índex d'envelliment   68.40%    88,35%  77,58% 

 
 

Índex de sobreenvelliment 
 
Població de 85 anys i més en relació a la població de 65 anys i més. 
 
      Any 2015  Homes Dones Total 

     Població de 85 anys i + 51 100 151 

     Població de 65 anys i + 448 493 941 

     Índex de sobreenvelliment  11.38%   20,28%    16.05% 

 
Taxa de recanvi de la població activa 

   
Càlcul de la població que s'haurà d'incorporar al mercat laboral (15 a 24 anys) en relació 
a la població que l'hauria d'abandonar (de 55 a 64 anys), amb l’objectiu de fer un anàlisi 
del progressiu procés de recanvi de les persones que van sortint de la població activa 
per les persones que hi entren.  
 
     Any 2015 Homes Dones Total 

     Població de 15 a 24 anys 338 317 655 

     Població de 55 a 64 anys 368 356 724 

    Taxa recanvi població activa 91.85%  89.04%  90.47 % 

 
 
 
 
 



 

 
Índex de dependència global 

  
Relació entre els individus en edat de no activitat econòmica respecte als individus en 
edat activa. Mesura el pes que ha de suportar la població teòricament productiva (no 
depenent) per mantenir la població infantil i anciana (depenent). 
 
     Any 2015 Homes Dones Total 

 
Població de 0 a 15 anys +                             
població de 65 anys i més 

1.166 1.073 2.239 

     Població de 16 a 64 anys 1.946 1.998 3.944 

    Índex dependència global   59,92%  53,70%  56,77% 

 
Índex dependència juvenil 

  
Relació entre els individus en edat de no activitat econòmica respecte als individus en 
edat activa. Mesura el pes que ha de suportar la població teòricament productiva (no 
depenent) per mantenir la població infantil. 

 
     Any 2015  Homes Dones Total 

 Població de 0 a 15 anys                              701 596 1.297 

     Població de 16 a 64 anys 1.946 1.998 3.944 

    Índex dependència juvenil  36.02%  29.83%  32,89% 

 
 
 Índex dependència senil 

 
Relació entre els individus en edat de no activitat econòmica, 3a edat, respecte als 
individus en edat activa. Mesura el pes que ha de suportar la població teòricament 
productiva (no depenent) per mantenir la població que ha sortit del mercat laboral i per 
tant és depenent. 
 
     Any 2015  Homes Dones Total 

     Població de 65 anys i +                              448 493 941 

     Població de 16 a 64 anys 1.946 1.998 3.944 

    Índex dependència senil  23.02%  24.67%   23.85% 

 
Percentatge de joves 

  
Proporció de la població jove (15-24 anys) en relació amb la població total del municipi. 
Aquest càlcul permet conèixer la relació entre la població jove, que enforteix la base de 
la piràmide de població, i el total de la població municipal. 
 
     Any 2015  Homes Dones Total 

 Població de 15 a 24 anys                              338 317 655 

     Població total 3.075 3.107 6.182 

    Percentatge de joves    10,99% 10,20% 10,59% 

 
 



 

 
Percentatge d’adults 

  
Proporció de la població adulta (15-64 anys) en relació amb la població total del municipi. 
Aquest dada permet conèixer la relació entre la població adulta i el total de la població 
municipal. 

  
    Any 2015  Homes Dones Total 

    Població de 15 a 64 anys                              1.972 2.056 4.028 

    Població total 3.075 3.107 6.182 

    Percentatge d’adults 64,13% 66.17% 65,16% 

 
Percentatge de gent gran 

  
Proporció de la població de 65 anys o més en relació amb la població total del municipi. 
Permet conèixer la relació entre la població gran i el total de la població municipal. 
 
      Any 2015  Homes Dones Total 

 Població de 65 anys i +                                     448 493 941 

      Població total 3.075 3.107               6.182 

      Percentatge de gent gran 14,57% 15.87% 15,22% 

 
 
 Percentatge d’analfabetisme 
 

Població major de 10 anys analfabeta amb relació a la totalitat de la població major de 10 
anys. Es considera analfabeta aquella persona que no és capaç de llegir ni d'escriure, o 
és capaç de llegir però no d'escriure, o és capaç de llegir i escriure tan sols una o vàries 
frases que recorda de memòria o únicament és capaç de llegir i escriure números o el 
seu propi nom. 

 
 Any 2015 Homes Dones Total 

Població analfabeta de 14 anys i més 1 8 9 

Població total de 14 anys i més 2.737 2.742 5.479 

Percentatge d'analfabetisme 0,04% 0,29% 0,16% 
 
  

Percentatge de persones sense estudis 
 

Població de 16 anys i més sense estudis en relació a la totalitat de la població de 16 
anys i més.  
 

 
  Any 2015 Homes Dones Total 

Població sense estudis  276 342 618 

Població total de 16 anys i més 2.411 2.475 4.886 

Percentatge de persones sense estudis 11.45% 13.82% 12.65% 
 
  



 

 
Percentatge de persones amb graduat escolar o equivalent 

 
Població de 16 anys i més amb graduat escolar o equivalent en relació a la totalitat de la 
població de 16 anys i més.  

 
      

 Any 2015 Homes Dones Total 

Població amb graduat escolar o equivalent  593 591 1.184 

Població total de 16 anys i més 2.411 2.475 4.886 

Percentatge de persones amb graduat escolar o equivalent 24.60% 23,88% 24.23% 

 
 
Percentatge de persones amb estudis de secundària 

 
Població de 18 anys i més amb estudis de secundària en relació a la totalitat de la 
població de 18 anys i més. 

 
  

 Any 2015 Homes Dones Total 

Població amb estudis de secundària  900 864 1.764 

Població total de 18 anys i més 342.305 2.389 4.723 

Percentatge amb estudis de secundària 38,56% 36,17% 37,35% 
 
  

Percentatge de persones amb estudis superiors 
 
Població de 21 anys i més amb estudis superiors en relació a la totalitat de la població 
de 21 anys i més.  
 

 Any 2015 Homes Dones Total 

Població amb estudis superiors  608 638 1.246 

Població total de 21 anys i més 2.237 2.291 4.528 

Percentatge de persones amb estudis superiors 27,18% 27.85% 27.52% 

 
 

 



 

 
 

     7.  La població per lloc de naixement 
 
El 14,67% de la població actual de Sant Vicenç (907 persones) ha nascut i resideix al 
poble, la resta és el resultat dels diversos processos migratoris viscuts pel municipi, els 
quals varien en intensitat, composició, llunyania, motius...  
 
La migració ha tingut un pes determinant en l’evolució demogràfica del poble i en la seva 
configuració social actual:  els percentatges més elevats de nouvinguts els trobem en els 
períodes 1993-2001 (19,99%) i 2002-2005 (5,20%), durant els quals es concentren en el 
temps els corrents migratoris des de l’estranger i des d’altres municipis. 
 
A 1 de gener de 2016, la població nascuda a Catalunya sumava un total de 4.625 
persones, 40 més que un any enrere. El pes sobre la població total de Sant Vicenç és 
del 74.81% la qual cosa representa -0,55 punts menys que el 2014.  
 

 
 

Provincia Homes Dones Total %Homes %Dones %Total 

Barcelona 2317 2174 4491 50.10% 47.01% 97.10% 
 

Girona 28 29 57 .61% .63% 1.23% 
 

Lleida 18 26 44 .39% .56% 0.95% 
 

Tarragona 17 16 33 .37% .35% 0.71% 
 

TOTAL 2380 2245 4625 51.46% 48.54% 100.00% 
  

 
 
Pel que fa a la distribució comarcal, el Barcelonès amb 2.441 habitants i el Maresme 
amb 1.806 són les comarques que més efectius aporten al total de població. 
 
 

Comarca Homes Dones Total 

Alt Camp 1 1 2 

Alt Empordà 5 2 7 

Alt Penedès 2 6 8 

Alt Urgell 1 0 1 

Alta Ribagorça 0 1 1 

Anoia 1 5 6 

Bages 8 16 24 

Baix Camp 3 3 6 

Baix Ebre 2 2 4 

Baix Empordà 1 0 1 

Baix Llobregat 24 26 50 

Baix Penedès 1 2 3 

Barcelonès 1265 1176 2441 



 

Berguedà 1 2 3 

Cerdanya 2 4 6 

Garraf 1 4 5 

Garrigues 1 2 3 

Garrotxa 4 2 6 

Gironès 7 11 18 

Maresme 939 867 1806 

Moianès 0 1 1 

Montsià 1 1 2 

Noguera 2 2 4 

Osona 8 12 20 

Pallars Jussà 1 1 2 

Pallars Sobirà 0 1 1 

Pla d'Urgell 3 3 6 

Pla de l'Estany 1 1 2 

Priorat 1 1 2 

Ribera d'Ebre 2 1 3 

Ripollès 3 2 5 

Segarra 0 3 3 

Segrià 8 8 16 

Selva 5 8 13 

Solsonès 0 3 3 

Tarragonès 6 5 11 

Urgell 1 1 2 

Val d'Aran 1 0 1 

Vallès 
Occidental 41 34 75 

Vallès Oriental 27 25 52 

TOTAL 2380 2245 4625 

 
 
En quant a l’aportació d’habitants per municipi, Barcelona se situa al capdavant amb 
2.193 efectius, seguida de Mataró amb 525, Badalona amb 167, Sant Andreu de 
Llavaneres amb 80 i Caldes d’Estrac amb 60. 
 
 
La població nascuda a la resta de l’Estat espanyol augmenta els seus efectius en 15 
habitants i en suma un total de 969 que donen compte del 15,67% de la població de Sant 
Vicenç, pràcticament el mateix pes poblacional que tot just fa un any (15,69%). 
 
 
 
 
 
 



 

 
POBLACIÓ NASCUDA A  

LA RESTA DE L’ESTAT ESPANYOL 2015 

Comunitat Total % Total municipi 

Andalusia 249 4,03% 

Aragó 103 1,67% 

Astúries 12 0,19% 

Canàries 7 0,11% 

Cantabria 2                 0.03% 

Castilla i Lleó 112 1,81% 

Castilla-La Mancha 55 0,89% 

Madrid     91 1,47% 

València 64 1,04% 

Extremadura 87 1,41% 

Galícia 52 0,84% 

Balears 7 0,11% 

Navarra 13 0,21% 

País Basc 43 0,70% 

La Rioja 15 0,24% 

Múrcia 46 0,74% 

Ceuta 8 0,13% 

Melilla 3 0,05% 

TOTAL 969 15,67º% 

TOTAL MUNICIPI    6.182  

 
 
La població nascuda a altres països se situa en 588 habitants i ha registrat un increment de 44 
efectius, la qual cosa representa un 8.08% respecte al 2014. Aquesta població representa el 
9.51% de la població total del poble, 0,57 punts més que un any abans. Destacar l’increment 
notable que s’ha produït en els darrers anys en la xifra de ciutadans provinents de Rússia que al 
2015 s’enfila fins a les 71 persones, superant a països europeus que tradicionalment aportaven 
el major número d’efectius com Itàlia, França o Alemanya. 

 
 

 
POBLACIÓ NASCUDA A l’ESTRANGER 2015 

Països Total % Total municipi 

Unió europea 261 4.22% 

Resta Europa 126 2.03% 

Magrib 42 0,68% 

Resta Àfrica 9 0,15% 

Amèrica del Nord 15 0,24% 



 

Amèrica Central i del Sud 113 1.83% 

Àsia 22 0,36% 

Oceania 0 - 

TOTAL 588                    9.51% 

TOTAL MUNICIPI 6.182  
 
 

 
8. La població de nacionalitat estrangera 

 
A 1 de gener de 2015, la població de nacionalitat estrangera de Sant Vicenç és de 588 
habitants, el 9.51% de la població total. En un any ha experimentat un increment de 44 
habitants, la qual cosa representa un 8.09% més respecte a l’any anterior.  
 
Pel que fa a nacionalitats, en el darrer any s’ha registrat un augment de la població 
provinent d’Amèrica del Sud, de l’Europa comunitària i de països de l’est d’Europa, 
sobretot de Rússia. 
 
Del total de població de nacionalitat estrangera, 284 són homes (48,30%) i 304 són 
dones (51,70%). 
 

 
 
 
 
Si bé a Sant Vicenç hi ha representades més de 40 nacionalitats diferents, la població 
que predomina és la de ciutadans de la Unió Europea, ja que amb 261 habitants, 21 més 
que l’any anterior, representen el 44,39% de la població de nacionalitat estrangera i el 
4.22% de la població total.  
 
La població d’altres països d’Europa manté la segona posició amb 126 habitants,11 més 
que l’any anterior, i representen el 21,43% del total d’estrangers i el 2.03% del total de 
població 
 



 

El grup de persones d’Amèrica Central i del Sud es torna a situar en tercera posició amb 
113 persones, 11 més que l’any passat, i representa el 19.22% del total de la població 
estrangera i l’1,83% de la població total. A continuació trobem els ciutadans del Magrib 
que sumen 42, dos més que al 2014, i representen el 7.14% de la població estrangera i 
el 0.68% del conjunt d’habitants. A molta distància hi trobem tota la resta. 
 
Pel que fa a nacionalitats de la Unió Europea, la població que predomina és la italiana i 
la francesa amb 62 habitants de cada país. La segueixen l’alemanya amb 43 habitants, 
23 dels Països Baixos, 21 del regne Unit i 14 de Romania. La resta de països tenen una 
presència poc destacable. 
 
En quant a nacionals de la resta de països europeus, destacar l’augment en el número 
de persones d’origen rus que en un any ha passat de 64 a 71 efectius, la qual cosa 
suposa un increment del 10.94%, de tal manera que Rússia ha passat a situar-se com el 
país que més habitants està aportant al total de la població estrangera. Però l’Europa de 
l’est també suma representants amb 19 ciutadans d’Ucraïna i 9 de Bielorússia.   
 
Els països d’Amèrica amb més presència són Brasil amb 23 habitants, a continuació Xile 
amb 17, Bolívia amb 16, Argentina amb 15, Colòmbia amb 12 i EEUU amb 10. Les 
aportacions de la resta de països assoleixen xifres molt més baixes i, en alguns casos, 
purament testimonials. 
 
Els nacionals d’Amèrica han registrat durant el 2015 un increment del 9.40%  respecte al 
2014, passant de 117 habitants a 128.  
 
La nacionalitat d’Àfrica registre pocs canvis i es manté estable. Així, Marroc amb 28 
habitants, 2 més que l’any anterior, és el país amb més representació, seguit d’Algèria 
amb 13 habitants, 1 menys que al 2014. 
 
La presència d’estrangers originaris d’Àsia i Oceania suma 22 habitants, 1 menys que 
l’any anterior i es concentra majoritàriament en dues nacionalitats, d’una banda, la 
xinesa amb 10 efectius i, d’una altra, la filipina amb 9.  
 
 

Població per lloc de naixement 

Nom Homes Dones Total 

Població total 3075 3107 6182 

Espanyols 2791 2803 5594 

Estrangers 284 304 588 

ALEMANYA 20 23 43 

ALGÈRIA 7 6 13 

ANDORRA 2 1 3 

ARGENTINA 8 7 15 

ARMÈNIA 3 1 4 

BIELORÚSSIA 3 6 9 

BOLÍVIA 7 9 16 



 

BRASIL 5 18 23 

BULGÀRIA 3 2 5 

BÈLGICA 3 7 10 

COLÒMBIA 5 7 12 

CUBA 1 0 1 

DINAMARCA 0 3 3 

EQUADOR 0 1 1 

ESLOVÀQUIA 0 1 1 

ESTATS UNITS 
D'AMÈRICA 6 4 10 

ESTÒNIA 0 1 1 

FILIPINES 5 4 9 

FINLÀNDIA 0 1 1 

FRANÇA 33 29 62 

GEÒRGIA 0 1 1 

GUINEA 2 0 2 

GÀMBIA 3 0 3 

HONDURES 1 1 2 

HONGRIA 2 1 3 

ISLÀNDIA 4 2 6 

ITÀLIA 35 27 62 

JAPÓ 0 1 1 

LIECHTENSTEIN 1 0 1 

MADAGASCAR 1 1 2 

MARROC 9 19 28 

MOLDÀVIA 3 2 5 

MOÇAMBIC 1 0 1 

MÈXIC 2 3 5 

NORUEGA 1 1 2 

PARAGUAI 0 3 3 

PAÏSOS BAIXOS 14 9 23 

PERÚ 3 3 6 

POLÒNIA 1 3 4 

PORTUGAL 5 2 7 

REGNE UNIT 10 11 21 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 1 2 3 

REPÚBLICA 
TXECA 1 0 1 

ROMANIA 4 10 14 

RÚSSIA 38 33 71 

SUÏSSA 2 3 5 

TUNÍSIA 1 0 1 



 

TURQUIA 2 0 2 

UCRAÏNA 7 12 19 

UGANDA 0 1 1 

URUGUAI 4 5 9 

VENEÇUELA 1 4 5 

VIETNAM 0 1 1 

XILE 9 8 17 

XINA 5 4 9 

 
9. La població per barris  

 
Sant Vicenç de Montalt, a data 1 de gener de 2015, comptava amb un sol districte (01) i 
quatre seccions (001 – 002 – 003 - 004), les dues primeres creades l’any 2003, la tercera 
al 2007 i la quarta al desembre de 2010.  
 
A la vegada, cada secció es descompon en entitats poblacionals, i en determinats casos 
una mateixa entitat es divideix en dos trams, cadascun dels quals pertany a una secció 
diferent, fet que es dona per exemple a la Riera de Torrentbó, el Camí del Padró o 
Supermaresme-La Farerra.  
 
La secció 001 acull a 2.333 habitants que representen el 37.74% de la població total; la 
002 a 1.400 habitants, que representen el 22.64%; la 003 a 1.028 habitants, un 16,63% 
del total de la població; i la 004 a 1.421 habitants que sumen el 22.99% del total de la 
població de Sant Vicenç. 
 
Pel que fa a la divisió del poble marcada pel l’autopista, un total de 3.361 persones 
(54.37%) resideixen a la part de dalt i 2.821 (45.63%) a la de baix. 
 

SECCIÓ HABITANTS 2013 HABITANTS 2014 HABITANTS 2015 % TOTAL 2015 

001 2.256 2.300 2.333 37.74 % 

002 1.362 1.369 1.400 22.64% 

003 1.047 1.013 1.028 16,63% 

004 1.352 1.397 1.421 22.99% 

TOTAL  6.017 6.079 6.182 100% 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

  10. Estructura de les llars de Sant Vicenç de Montalt 
 
Em el decurs de l’any 2015, s’ha mantingut estable el petit increment en les tendències de 
creixement dels darrers anys pel que fa a l’augment del nombre de llars. Així, es registren un 
total de 2.122 llars, 24 més que un any abans, la qual cosa representa un increment del 
1.14%. La grandària mitjana de les llars l’any 2015 ha assolit gairebé el mateix valor que 
durant l’any 2014 i es manté en 2,91 membres amb un increment quasi imperceptible del 
0,01%. 
 
Llars per nombre de membres 
 
Classificació de les unitats domèstiques del municipi segons el nombre de persones que les 
composen (1, 2, 3....) amb l’objectiu d’observar les agrupacions de residència que 
predominen en un municipi, detectar possibles habitatges sobreocupats, analitzar l'evolució 
de la grandària de les llars... etc.  
 
 

ENTITAT POBLACIONAL HABITANTS 2013 HABITANTS 2014 HABITANTS 2015 % TOTAL 2015 

LES ÀNIMES  934 956 978 15,82% 

BAIX POBLE  1.186 1.180 1.209 19,56% 

EL BALÍS  126 135 134 2,17% 

MARQUÈS DE CASA RIERA  208 179 198 3.20% 

RIERA DE TORRENTBÓ  145 158 163 2,64% 

SANT VICENÇ  DE MONTALT  2.932 2.938 2.976 48.14% 

REGADIU SUD  181 207 193 3.12% 

REGADIU NORD  128 134 135 2.18% 

SUPERMARESME-LA FARRERA 177 192 196 3,17% 

Total municipi  6.017 6.079 6.182 100% 



 

 
 
    

Unitats de convivència Llars %Total 

1 persona 478 22.53% 

2 persones 482 22.71% 

3 persones 437 20.59% 

4 persones 456 21.49% 

5 persones 168 7.92% 

6 persones 55 2.59% 

7 persones 16 .75% 

8 ... 47 persones 30 1.41% 

TOTAL 2122 100.00% 

 
 
Si es para atenció a la grandària de les llars, les més nombroses són les de dos membres 
amb 482 habitatges (6 menys que al 2014), seguides per les unipersonals amb 478 (9 més 
que al 2014), per les de quatre membres amb 456  (- 3 respecte a l’any anterior), i per les de 
tres membres amb 437 (+ 16 respecte a l’any anterior).   
 
 

 
 
 
Nombre de persones per domicili   

 
Càlcul del nombre mitjà de persones empadronades en els habitatges d'un municipi amb 
l’objectiu d’analitzar l'evolució de la mitjana de persones empadronades en els habitatges del 
municipi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unitats de convivència Persones %Total 

1 persona 478 7.73% 

2 persones 964 15.59% 

3 persones 1311 21.20% 

4 persones 1824 29.50% 

5 persones 840 13.59% 

6 persones 330 5.34% 

7 persones 112 1.81% 

8 ... 47 persones 323 5.24% 

TOTAL 6182 100.00% 

Mitjà de persones per 
domicili 

 
2.91 

 
 

Envelliment 
 
Càlcul del número de persones de 65 o més anys segons grandària de les seves llars 
amb l’objectiu d’identificar la població de 65 o més anys que viu sola, per tal d'identificar 
un possible col·lectiu amb necessitat de serveis a la dependència. És el quocient entre el 
nombre de persones de 65 o més anys segons nombre de persones amb les que viuen i 
el total de persones de 65 o més anys en el municipi *100. 
 
 

Unitats de 
convivència 

Persones que 
viuen soles %Envelliment 

1 persona 478 12.97% 

2 persones 964 8.30% 

3 persones 1311 3.28% 

4 persones 1824 1.21% 

5 persones 840 1.67% 

6 persones 330 3.03% 

7 persones 112 3.57% 

8 ... 47 
persones 323 3.09% 

TOTAL 6182 3.96% 

 
 

Persones que viuen soles  
 
Percentatge i població per sexe i per a cada any d'edat (segons any de naixement) de les 
persones que viuen soles en el seu habitatge.  
 
Durant el 2015 es van comptabilitzar un total de 475 persones que vivien soles, de les quals 267 
eren homes i 208 dones. Pel que fa a la gent de més edat, fins a 43 persones de 80 o més anys 
vivien soles.  Destacar també la xifra de persones compreses entre la franja dels 40-50 anys que 
no comparteixen habitatge, a causa probablement de separacions matrimonials. 
 



 

 
 

Homes Dones Total 

De 19 Anys 1 0 1 

De 20 Anys 0 1 1 

De 21 Anys 1 0 1 

De 22 Anys 0 1 1 

De 23 Anys 0 1 1 

De 25 Anys 1 3 4 

De 26 Anys 1 1 2 

De 27 Anys 1 1 2 

De 28 Anys 1 1 2 

De 29 Anys 1 3 4 

De 30 Anys 1 3 4 

De 31 Anys 3 1 4 

De 32 Anys 4 1 5 

De 33 Anys 3 2 5 

De 34 Anys 4 2 6 

De 35 Anys 5 1 6 

De 36 Anys 2 1 3 

De 37 Anys 3 2 5 

De 38 Anys 6 2 8 

De 39 Anys 3 3 6 

De 40 Anys 2 3 5 

De 41 Anys 3 1 4 

De 42 Anys 4 1 5 

De 43 Anys 10 9 19 

De 44 Anys 5 3 8 

De 45 Anys 6 5 11 

De 46 Anys 4 3 7 

De 47 Anys 10 5 15 

De 48 Anys 4 6 10 

De 49 Anys 13 4 17 

De 50 Anys 8 3 11 

De 51 Anys 6 5 11 

De 52 Anys 7 4 11 

De 53 Anys 6 3 9 

De 54 Anys 2 1 3 

De 55 Anys 8 4 12 

De 56 Anys 5 4 9 

De 57 Anys 5 7 12 

De 58 Anys 8 3 11 



 

De 59 Anys 4 4 8 

De 60 Anys 3 7 10 

De 61 Anys 7 2 9 

De 62 Anys 6 5 11 

De 63 Anys 8 3 11 

De 64 Anys 4 4 8 

De 65 Anys 10 4 14 

De 66 Anys 5 5 10 

De 67 Anys 5 4 9 

De 68 Anys 4 5 9 

De 69 Anys 6 6 12 

De 70 Anys 3 6 9 

De 71 Anys 6 2 8 

De 72 Anys 5 2 7 

De 73 Anys 1 3 4 

De 74 Anys 5 8 13 

De 75 Anys 1 0 1 

De 76 Anys 4 1 5 

De 77 Anys 2 2 4 

De 78 Anys 3 1 4 

De 79 Anys 3 2 5 

De 80 Anys 0 3 3 

De 81 Anys 3 1 4 

De 82 Anys 2 1 3 

De 83 Anys 2 2 4 

De 84 Anys 1 2 3 

De 85 Anys 1 6 7 

De 86 Anys 1 1 2 

De 87 Anys 1 3 4 

De 88 Anys 0 2 2 

De 89 Anys 3 2 5 

De 90 Anys 0 1 1 

De 91 Anys 0 1 1 

De 92 Anys 1 1 2 

De 93 Ansy 0 1 1 

De 96 Anys 0 1 1 

TOTAL 267 208 475 

 
 
 
 
 



 

 
 11.     Els naixements 

 
Al 2015 s’han registrat un total de 40 naixements, 3 més que l’any anterior, la qual cosa 
suposa una variació del 8,11%. Tot i aquest increment, la taxa de natalitat es continua 
mantenint molt per sota de les registrades entre els anys 2006 i 2008. 
  

 
   
 

 
Dels 40 naixements registrats l’any 2015, només 3 ho han estat de pares amb 
nacionalitat estrangera. 

  
Taxa (bruta) de natalitat 

  
Nombre mitjà de naixements en un any para cada mil habitants en un municipi. Permet 
observar el volum de la natalitat en un municipi en relació a la grandària de la seva 
població (mesura relativa).  
 
La taxa bruta de natalitat de l’any 2015 és del 6,47‰, la qual cosa representa un 
increment del 0.38 respecte a l’any anterior. 

   
Any 2015 Homes Dones Total 

Nascuts 21 19 40 

Població 3.075 3.107 6.182 

Taxa Natalitat 6,82 6,12 6,47 

 
Evolució dels naixements 
 
Evolució de la natalitat en un municipi, any rere any que ens permet observar l’evolució 
de la natalitat en un municipi al llarg dels anys en termes absoluts (total naixements) i 
relatius (segons el volum total de la població). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naixements Homes Dones Total %Homes %Dones 

2015 21 19 40 52.50% 47.50% 

Naixements Dades Absolutes  Dades Relatives  

Anys  Homes Dones Total  Homes Dones Total  

2006  41 36 77  15,34 13,96 14,66  

2007  42 24 66  15,21 9,05 12,20  

2008  35 34 69  12,22 12,35 12,28  

2009  26 23 49  8,84 8,14 8,50  

2010  25 15 40  8.41 5,2 6,83  

2011  35 24 59  11.75 8.27 10.04  

2012  19 25 44  6,31 8,50 7,39  

2013  23 20 43  7.54 6.75 7.15  

2014  18 19 37  5.86 6.32 6.09  
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12.  Les defuncions 

 
L’any 2015 s’han registrat un total de 48 defuncions, 8 més que al 2014, la qual cosa 
suposa un increment del 20%. En els darrers 10 anys s’han registrat 404 defuncions. 

 
  
 
 

 
 

Les taxes específiques de mortalitat per edats segueixen un perfil clàssic: es perceben 
defuncions a partir del trams de 45-50 anys, amb registres mínims i intermitents fins els 
trams de 80 anys i tot seguit es passa a un augment sostingut.  
 

 Taxa bruta de mortalitat 
 

La taxa bruta de mortalitat –nombre de baixes per defunció en un any per cada mil 
habitants en un municipi- del 2015 és del 7.76‰, la qual cosa suposa un increment de 
gairebé 1 punt (0.91%) respecte a l’any anterior. 

 
 
  
 
 
 

 
 
Evolució de les defuncions 
 
Evolució de la mortalitat en un municipi, any rere any que ens permet observar l’evolució 
de les defuncions en un municipi al llarg dels anys en termes absoluts (total defuncions) i 
relatius (segons el volum total de la població). 

Defuncions Homes Dones Total %Homes %Dones 

2015 25 23 48 37,50% 62,50% 

Any 2015 Homes Dones Total 

Defuncions 25 23 48 

           Població 3.075 3.107 6.182 

Taxa Mortalitat 8.13 7.40 7,76 



 

  
   
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 13.   Les altes registrades al municipi  

 
Les altes registrades al Padró continu d’habitants al llarg de l’any 2015 sumen 633, 135 
més que l’any anterior, xifra que suposa un increment del 27,11%, i es poden classificar 
segons els motius en: 

 Canvis de residència provinents de l’Estat espanyol: 490 persones, 106 més que 
al 2014 amb un increment del 21.63% 

 Canvis de residència provinents de l’estranger: 91, 20 més que l’any anterior 
amb un increment del 30% 

 Altres per omissió (persones que no figuraven en cap Padró d’habitants): 12 
persones, 5 més que al 2014 amb un increment 71.43% 

 Altes per naixement: 40, 3 més que l’any anterior amb un increment del 8.11% 
 
 

Defuncions Dades Absolutes  Dades Relatives 

 Anys Homes Dones Total  Homes Dones Total 

 2006 12 19 31  4,49 7,37 5,90 

 2007 11 20 31  3,98 7.54 5,73 

 2008 20 20 40  6,99 7,26 7,12 

 2009         17 15 32  5,78 5,31 5,55 

 2010 22 28 50  7,40 9,72 8,54 

 2011 15 22 37  5.03 7.59 6.29 

 2012 24 30 54  7,97 10.20 9.07 

 2013 21 20 41  6.88 6.75 6.81 

 2014 15 25 40  4,88 8,31 6,85 

 2015 25 23 48  8.13 7.40 7.76 



 

 
 

 
    15.   Les baixes registrades al municipi 

 
Les baixes registrades al Padró continu d’habitants al llarg de l’any 2015 sumen 530, 94 
més que l’any anterior, xifra que suposa un increment del 21,56%, i es poden classificar 
segons els motius en: 

 
 Canvis de residència amb destí a l’Estat espanyol: 385 persones, 58 més que al 

2014 amb un increment del 17.74% 
 Canvis de residència amb destí a l’estranger: 24 persones, 8 persones menys 

que l’any anterior amb un decrement del 25%. 
 Baixes per defunció: 48, 8 més que al 2014 amb un increment del 20% 
 Baixes per inscripció indeguda i duplicats: 30, 15 més que l’any anterior amb un 

increment del 100% 
 Baixes per caducitat de la inscripció padronal (*EC): 20 (l’any anterior no es va 

registrar cap baixa per caducitat. 
 Baixes per no renovació padronal (*ESTPR): 23, 1 més que al 2014 amb un 

increment del 4.54% 
 

*EC: estrangers comunitaris 
*ESTPR: estrangers sense targeta permanent de residència 

 

 
 



 

 
 

16. Moviment migratori – Saldo migratori 
 
Diferència entre les altes i baixes del Padró per canvi de residència. El moviment 
migratori ens dona a conèixer l’evolució dels fluxos migratoris, d’entrada i de sortida que 
es produeixen en un municipi. 
 
      Moviment migratori      

        Homes          Dones          Total          %Homes            % Dones           

        Immigrants           259                322                581              44.58%                55.42%    

        Emigrants           218                191                409              53.30%                46.70%    

        Saldo migratori            41                 131                 172             23.84%                76.16%    

  
 

17. Moviment migratori: lloc de procedència  
 

Classificació de tots els fluxos immigratoris cap a un municipi segons l’àmbit territorial del 
seu lloc de procedència (municipis, resta de la província, de Catalunya, de l'Estat, de 
l'estranger...) 

 
Objectiu: Conèixer de forma global la composició dels fluxos d'entrada de nous residents 
que es produeixen en el municipi segons el lloc de residència immediatament anterior de 
les persones nouvingudes (any a any). 

 
Durant el 2015 es van registrar un total de 581 altes per canvi de residència, de les quals 
el 79.52% (462) procedien d’algun municipi de Catalunya. Es tracta d’un percentatge 
molt superior a les 91 altes que provenen d’altres països (15,66%) i les 28 de la resta de 
l’Estat espanyol (4.82%). 
 
 
 

 
 



 

Al llarg del 2015, els municipis de Catalunya que han aportat major número d’habitants  
són: Barcelona amb 93 habitants, la qual cosa representa el 16,01% del total de les 
altes, Mataró amb 58 habitants (9,99%), Sant Andreu de Llavaneres amb 50 habitants 
(8.61%), Caldes d’Estrac amb 37 habitants (3.67%) i Arenys de Mar amb 27 habitants 
(4.65%). 
 
La distribució per municipis pel que fa a habitants provinents de la resta de l’Estat 
espanyol, que correspon al 4.82% del total, és molt diversa i de caràcter puntual. 
 
Les altes per canvi de residència associades a un país estranger (91) presenten els 
següents valors: Brasil i França aporten 9 nous habitants cadascun, 8 Regne Unit i 
Rússia, Alemanya 7, Xile, Xina i Hondures 5, Argentina i Perú 4, EEUU, Mèxic i Ucraïna 
3, Andorra, Bèlgica, Algèria, Guinea i Marroc 2. La resta d’altes són de caràcter 
unipersonal i es distribueixen entre diferents països d’Europa i Amèrica del Sud. 
 

18. Moviment migratori: lloc de destí 
 

Classificació de tots els fluxos migratoris cap a un municipi segons l’àmbit territorial del 
seu lloc de destí (municipis, resta de la província, de Catalunya, de l'Estat, de 
l'estranger...)  

 
Objectiu: Conèixer de forma global la composició dels fluxos de sortida d’antics residents 
del municipi segons el lloc de destí (any a any). 

 
Durant el 2015 es van registrar un total de 409 baixes per canvi de residència, de les 
quals el 86.06% (352) tenien com a destí algun municipi de Catalunya. Es tracta d’un 
percentatge molt superior a les baixes amb destí a d’altres països 24 (5.87%) i de la 
resta de l’Estat espanyol 33 (8.07%). 
 

 
 
 
 
Els destins presenten unes xifres similars a les procedències, així Barcelona assoleix el 
19.80% (81 habitants) del total de les baixes, i el municipis veïns a Sant Vicenç el 



 

40.83% del total (167 habitants), amb la següent distribució: Sant Andreu de Llavaneres 
amb 58 habitants (14,18%), Mataró amb 53 habitants (12.96%), Caldes d’Estrac amb 42 
habitants (12.27%) i Arenys de Mar amb 14 (3,42 %). 
 
La distribució per municipis pel que fa a habitants amb destí a municipis de la resta de 
l’Estat espanyol (33 habitants) és molt diversa i de caràcter puntual. Representa el 
8.07% del total de les baixes. 
 
Les baixes per canvi de residència associades a un país estranger (24 habitants) 
representen el 5.87 % del total de baixes i presenten els següents valors: el 45.83% (11 
habitants) ha marxat de Sant Vicenç amb destí a un país d’Europa. EEUU ha estat el 
destí de 9 persones (37.5%) i la resta ha marxat a diferents destinacions, com Austràlia, 
Madagascar i Amèrica central i sud. 
 
De les baixes per canvi de residència amb destí a l’estranger, 15 corresponent a 
persones de nacionalitat espanyola i les 9 restants a persones de nacionalitat 
estrangera. Però, desprès d’estudiar la tipologia dels habitants i el país de destí es pot 
concloure que les 15 baixes de persones amb nacionalitat espanyola corresponen a 
dues casuístiques diferenciades, d’una banda persones estrangeres que han obtingut la 
nacionalitat espanyola i tornen al seu país d’origen i, d’una altra banda, a nacionals 
espanyols que han emigrat a països europeus i Austràlia. 

 
19. La mobilitat interna 

 
Al llarg del 2015 s’han registrat 199 canvis de residència entre barris, fet que representa 
47 canvis menys que l’any anterior i un increment del 30.92%. 
 
Els moviments interns de la població estan estretament relacionats amb factors com el 
canvi de les pautes de les relacions familiars, processos de divorci i separació, procés 
d’envelliment, incidència de la crisi econòmica, etc. Altre factor a tenir en compte és la 
provisionalitat d’una primera vivenda fins que s’acaba o troba la que serà definitiva.  
 
L’assoliment de la independència del jovent per crear noves llars i el canvi de feina dels 
residents que treballen en el servei domèstic són altres de les causes que provoquen la 
mobilitat interna. 

 
20. Incidència de l’aplicació de la Llei d’estrangeria 

 
Al desembre de 2005 es començà a aplicar la nova Reglamentació que obliga als 
estrangers amb Tarja de Residència no permanent a renovar la seva inscripció padronal 
cada dos anys.  

 
Al llarg del 2015 s’han registrat 23 baixes per aquest concepte, fet que representa 1 
baixa més que l’any anterior, la qual cosa representa un increment del 4.55%. 
 
Pel que fa a renovacions padronals d’estrangers sense Tarja de Residència Permanent, 
l’any 2015 es van tramitar un total de 24 renovacions, 10 menys que l’any anterior la qual 
cosa representa un decrement del 29.41%. 
 



 

En quant a la confirmació de residència en el municipi d’estrangers comunitaris al llarg 
de l’any 2015 es van formalitzar 8 confirmacions, 25 menys que l’any anterior, la qual 
cosa representa un decrement del 75.76%. D’altra banda, es van tramitar 20 baixes 
d’estrangers comunitaris per no fer la confirmació de residència. 
 
Globalment, aquestes xifres donen compte de la pauta d’estabilització que presenta la 
comunitat estrangera de Sant Vicenç de Montalt. 

 
21. Les modificacions de dades personals i de vivenda 

 
Tot i no afectar a la xifra de població, cal fer esment a aquest tipus de variació, ja que en 
tenir el Padró Municipal d’Habitants la característica de la continuïtat, les dades que 
conté (personals i de domicili) han d’estar permanentment actualitzades.  
 
Durant l’any 2015, s’han efectuat 392 modificacions d’aquest tipus; 145 més que l’any 
anterior, la qual cosa representa un increment del 58.70%. Les modificacions efectuades 
comprenen conceptes com l’actualització del nivell d’estudis, la inclusió del  DNI, la 
incorporació d’un número de telèfon o el canvi de nom o de numeració d’un carrer. 

 
ALTRES DADES D’INTERÈS FONT: IDESCAT 

 
Tot seguit s’ofereixen un seguit de dades relacionades amb l’habitatge, els sectors 
econòmics o els equipaments del municipi, totes elles extretes de l’IDESCAT. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
Sant Vicenç de Montalt, 9 de maig de 2017 

 
 
 

Ana T. Montes 
Responsable del Padró Municipal d’Habitants 
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