Glossari
Atur registrat - Conjunt de persones de 16 anys i més sense ocupació o aquelles que volen canviar de feina
registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya en un mes determinat i que estan pendents
d’ocupació el darrer dia d’aquell mes. Queden exclosos els col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat
immediata per al treball o en situació d’incompatibilitat amb l’ocupació com ara jubilats, pensionistes d’invalidesa
absoluta o gran invalidesa, persones majors de 65 anys, treballadors en situació d’incapacitat temporal, maternitat o
baixa mèdica, servei militar o estudiants; treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques
específiques com ara una feina a l’estranger; treball a domicili per un període inferior a tres mesos, de setmana
laboral inferior a 20 hores; aquells treballadors que s’inscriuen a les Oficines de Treball com a requisit previ per a
participar en un procés de selecció per a un treball determinat; i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del
subsidi especial de desocupació. També s’exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar
en cursos de formació ocupacional. Cal tenir en compte que la inscripció a les Oficines de Treball és voluntària i, per
tant, l’indicador no recull aquelles persones que, tot i estar aturades, han perdut la motivació i no s’inscriuen. Això
suposa, per tant, una subestimació de l’atur real.
Balanç migratori - Diferència entre l’emigració i la immigració. El saldo positiu indica immigració neta en el municipi
de referència. En canvi, el saldo negatiu significa emigració neta en el municipi. [font:Idescat]. El balanç migratori no
recull el col·lectiu d’immigració estrangera il·legal.
Contracte indefinit - Comprèn els contractes a temps parcial indefinit, ordinari a temps indefinit, indefinits
minusvàlids (L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83), foment a la contractació indefinida (L63/97 i 64/97), minusvàlids en CET i
els convertits en indefinits (L 63/97 i RD 1451/83)
Contracte temporal - Comprèn els contractes de pràctiques, a temps parcial temporal, els temporals bonificats per
a minusvàlids, els temporals per a minusvàlids en CET, els d'obra o servei, els eventuals en circumstàncies de
producció, els d'interinitat, els de jubilació especial als 64 anys, els de relleu, els de formació (L 63/97) i els aturats en
situació d’exclusió social i temporal d’inserció, entre d’altres.
Creixement natural de la població - Diferència entre les taxes de natalitat i de mortalitat.
Emigració - Baixes registrades en el padró municipal d'habitants durant un determinat any per canvi de residència
a una altra població. [font:Idescat]
Estudis primaris - Comprèn la població que ha fet estudis d'educació primària (de forma completa o no) o que té
el títol d'educació general bàsica, d'estudis secundaris obligatoris o equivalents.
Estudis secundaris - Comprèn la població que ha completat estudis de formació professional (de primer i/o segon
grau), el batxillerat unificat polivalent (BUP), i el curs d'orientació universitària (COU).
Estudis universitaris - Comprèn la població que ha completat una diplomatura (o una titulació equivalent), una
llicenciatura, o té el títol d'arquitecte/a o d'enginyer/a.
Immigració - Altes registrades en el padró municipal d'habitants durant un any determinat, per canvi de residència
des d'una altra població. [font:Idescat]
Índex de dependència global. Quocient entre el nombre de persones dependents (menors de 16 anys o més grans de
65) i la població activa (persones entre 16 i 65 anys), multiplicat per cent.
Índex de dependència juvenil. Quocient entre el nombre de persones d’entre zero i 15 anys i les de 16 a 64 anys,
multiplicat per cent.
Índex de dependència senil. Quocient entre el nombre de persones de més de 65 anys i les de 16 a 64 anys,
multiplicat per cent.
Índex de masculinitat. Quocient entre la població masculina i la població femenina, multiplicat per cent.
Índex de potencialitat. Quocient entre el nombre de dones d’entre 20 i 34 anys i les de 35 a 49 anys, multiplicat per
cent. Com més alt és el valor, més gran és la capacitat reproductiva de l’àmbit estudiat.
Índex de sobre envelliment. Quocient entre el nombre de persones majors de 75 anys i les majors de 65 anys,
multiplicat per cent
Índex de tendència . És una mesura que pretén fer projeccions demogràfiques a mig termini. Si el valor és superior
a 100, indica que el nombre de naixements dels cinc darrers anys ha estat superior al dels cinc anteriors; per tant,
que la natalitat està augmentant. Es calcula dividint el nombre de nens i/o nenes de zero a quatre anys per el nombre
de nens i/o nenes de cinc a nou anys, i multiplicant el quocient per cent.
Intensitat Mitjana Diària de trànsit (IMD) - Mitjana diària de vehicles sobre una carretera determinada.
Moviment migratori - Fa referència al desplaçament d'una persona produït per un canvi de residència i també al

fet caracteritzat per aquest succés. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals
i, per tant, s'exclouen els canvis de residència en un mateix municipi.
Població activa - Població de 16 anys o més que tenen ocupació o estan disponibles (persones desocupades) i així
ho han manifestat a les oficines de treball.
Saldo migratori - Diferència entre el creixement total de la població i el creixement natural.
Taxa d’activitat - Quocient entre la població activa i la població de 16 i més.
Taxa d’atur - Quocient entre la població registrada a l'atur i la població activa.

