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Nota Informativa: 

 Index socioeconòmic territorial (IST), nou indicador per a l’anàlisi local 

 

Aquesta setmana, l’Institut d’Estadística de Catalunya ha presentat un nou indicador, 
l’Índex Socioeconòmic Territorial (IST), una estadística nova que resumeix en un únic 
valor característiques socioeconòmiques dels municipis i la seva població. aquest nou 
indicador aporta nova informació en el coneixement del territori, especialment a nivell 
de municipis i àmbits inframunicipal. 

Les variables que es sintetitzen en aquest indicador fan referència a: 

 Població ocupada. 
 Treballadors de baixa qualificació 
 Població amb estudis baixos 
 Població jove sense estudis postobligatoris 
 Població estrangera provinent de països de renda baixa o mitjana 
 Renda mitjana per persona 

 

Els resultats de l’IST es proporcionen per agrupacions censals. Catalunya es divideix en 
853 unitats territorials de similar grandària poblacional (unes 9.000 persones de 
mitjana). Cada agrupació censal té entre 5.000 i 20.000 habitants i està constituïda per 
un conjunt de seccions censals territorialment contigües i amb semblança 
socioeconòmica. 

El valor mitjà del conjunt de Catalunya és 100; per tant, quan un valor de l’IST és inferior 
a 100 equival a un nivell socioeconòmic inferior a la mitjana catalana, i com més baix 
sigui el valor de l’IST més baix és el nivell socioeconòmic del territori que representa. Per 
a l’anàlisi de resultats s’han definit 6 categories de nivell socioeconòmic segons el valor 
de l’IST:  

molt baix (menor de 75) 
baix (de 75 a 90), 
mitjà baix (de 90 a 100),  
mitjà alt (de 100 a 110),  
 alt (de 110 a 125) i 
 molt alt (major de 125).  

 

La disponibilitat de dades inframunicipals permet quantificar el nivell socioeconòmic 
dels barris i aportar informació sobre la segregació territorial, comprovant així que 
hi ha forts contrastos socioeconòmics a l’interior dels municipis, especialment els de 
més de 50.000 habitants. Cal destacar també que és en l’àmbit urbà on es donen els 
contrastos més grans entre nivells socioeconòmic més alt i més baix. 
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Mapa 1. Index socioeconòmic territorial (IST), per agrupacions censals. Catalunya 2018 
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Pel que fa al Vallès Oriental, l’IST es pot analitzar en base a 43 agrupacions censals. 
D’aquestes, Granollers i Mollet del Vallès són els municipis amb més agrupacions 
censals:  

- Granollers, contempla 7 agrupacions censals 

Granollers 1 (Can Bassa-Palou) 
Granollers 2 (Sant Miquel-Tres Torres) 
Granollers 3 ( Instituts- Sota el Camí Ral ) 
Granollers 4 (Centre-Joan Prim) 
Granollers 5 (Lledoner-L’Hostal-Can Mònic-Ponent) 
Granollers 6 (Congost-Can Gili) 
Granollers 7 (Font Verda-Nord) 

- Mollet del Vallès, contempla 6 agrupacions censals 
 

Mollet del Vallès 1 (Estació de França-Estació del Nord- el Calderí) 
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Mollet del Vallès 2 (el Centre- la Riera Seca- la Casilla) 
Mollet del Vallès 3 ( Can Pantiquet- el Tir Olímpic- Lourdes) 
Mollet del Vallès 4 (la Plana de Can Lledó) 
Mollet del Vallès 5 (Can Borrell- Gallecs- Santa Rosa) 
Mollet del Vallès 6 (Col·legis Nous) 

 

La resta, fins a les 43 agrupacions territorials que abans comentàvem, fa referència 
a àmbits de la comarca agrupats com a unitats mínimes de 9.000habitants, algunes 
de les quals corresponen força amb la totalitat d’un municipi. Entre totes aquestes 
agrupacions veiem, d’una banda, diferències notables entre els agrupacions amb un 
IST més elevat (superiors a 100) i les que tenen un IST més baix, algunes força lluny 
del valor mitjà del conjunt català. 

 

A la comarca, les 5 agrupacions censals amb nivells socioeconòmic més alt, l’any 
2018, són:  

 

 

I per contra, les 5 agrupacions censals amb nivells socioeconòmics més baixos són: 
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Si analitzem la situació de la comarca respecte l’àmbit metropolità i les comarques 
veïnes observem com en cada una de les 5 comarques de l’àmbit les agrupacions censals 
més freqüents són les que presenten un nivell socioeconòmic alt i mitja de l’IST. Al Vallès 
Oriental 19 de les 43 agrupacions censals pertanyen a la categoria de nivell mitjà-alt 
localitzades bàsicament a l’eix del Congost. També podem observar 2 zones on es 
concentren les agrupacions censals amb pitjor IST, que podem ubicar al voltant de 
Granollers Nord: en concret, parlem de les agrupacions censals de Les Franqueses 2 
(Bellavista Sud), Granollers 6 (que agafa els barris de Congost i Can Gili), Canovelles 1 

Ametlla del Vallès, l' 118,7
Vallès Oriental Sud-est (Vilanova del Vallès) 117,3
Garriga 1 (Centre i Sud), la 112,8
Caldes de Montbui 2 (Nucli Antic i Exterior) 111,7
Cardedeu 1 (Nucli Urbà Centre i Exterior Nord) 111,5

Mollet del Vallès 4 (la Plana Lledó) 80,1
Franqueses del Vallès 2 (Bellavista Sud), les 74
Granollers 6 (Congost - Can Gili) 73,8
Canovelles 1 (Nucli Urbà Centre i Est) 61,7
Montornès del Vallès 1 (Nord) 61
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(Nucli Urbà i centre-est) i una segona zona al Baix Vallès, en concret Mollet del Vallès 4 
(la Plana de Can Lledó) i Montornès del Vallès 1 (Montornès Nord). 

 

Mapa 2. Index socioeconòmic territorials. Àmbit Metropolità. 2018 
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