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La població municipal a 1 de juliol de 2015 és de 65.871 habitants. S’ha 
incrementat en 31 habitants respecte l’1 de gener de 2015. 
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Els naixements segueixen la tendència a la baixa (55 menys 
respecte juliol de 2014). El nombre de persones que venen a 
viure a Viladecans segueix estable i el nombre de persones que 
marxen ha baixat. Aquest saldo migratori positiu (274) és el 
que manté el lleuger increment de la població de Viladecans.  

Fins el mes de juliol 1126 viladecanencs han canviat de domici-
li, 185 menys que l’any passat. 

Resum de dades del semestre 

��65.840 habitants a data 1 de 
gener 2015 

��23.644 llars (habitatges habitats) 

�� Edat mitjana 39,5 anys 

��305 naixements 

��Noms més posats Claudia, Mar-
tina, Noa i Adrian, Víctor i Álvaro 

��309 joves han assolit la majoria 
d’edat durant el primer semestre 
de 2015 

�� 1.309 nouvinguts/des 

�� 1.035 emigrants 

��Taxa d’Estrangeria 6,71% 

��Taxa d’atur 14,6 i 910 contracta-
cions a juny de 2015  La població de Vilade-

cans manté una estruc-
tura d’edats jove, con-
centrant la majoria de la 
població entre les edats 
de 35 a 45 anys.  La 
mitjana d’edat va pujant 
mica en mica apropant-
se als 40 anys. Però 
aquestes generacions 
han tingut i segueixen 
tenint fills, el que fa que 
el grup d’ entre 14 i 0 
anys sigui nombrós. 
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309 joves han fet 18 anys durant el primer semestre de 2015, 
46% dones i 53% homes. Els barris que concentren més joves 
son l’Eixample Centre (18%), La Torre-Roja-Campreciós (15%) i 
Ginestar (10%) 
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Dels 305 nadons que van nèixer en el primer semestre de l’any, 
el 42% van ser nenes i el 58% nens. Els pares van posar un total 
de 120 noms diferents als nens i 87 a les nenes. Així mateix, hi 
ha 87 nens i 65 nenes amb un nom únic. Els noms més posats 
han estat Claudia, Martina i Noa per a les nenes i Adrian, Víctor i 

Álvaro per als nens. 

 

Els barris amb més nadons 
segue i xen sent  es ta t 
l’Eixample Centre (24%), El 
Barri de Sales (16%) i el Gi-
nestar (10%) 

ESTADÍSTICA INFORMA 
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La meitat de la població de Viladecans es concentra en 4 barris: 
L’Eixample Centre (18%) continua sent el barri que concentra més 
habitants, seguit de El Ginestar (11%), La Torre-Roja-Campreciós 
(10%) i Barri de Sales (10%). Els barris menys poblats continuen sent 
el Mas Ratès (3%) i El Poblat Roca (4%). 

El 6,7% de la població de Viladecans té nacionalitat 
estrangera i el 9,9% és nascuda a l’estranger. El 64% 
de la població de Viladecans ha nascut a Catalunya i 
prop del 26% a la resta d’Espanya.  

Els percentatges es mantenen molt 
similars respecte el període anterior, 
amb un lleuger increment de la po-
blació nascuda a Espanya i a Catalu-
nya. 

De les 83 nacionalitats estrangeres dels habitants de 
Viladecans, la marroquina segueix tenint un major pes 
(37%), seguit –amb bastant diferència- de la romanesa 
(9%), xinesa (7%), italiana (4%) i pakistanesa  (4%)  
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La població de Viladecans distribuïda per ABS és una dada 
d’interès per a farmàcies que vulguin obrir una oficina a Vilade-
cans. Així, l’ABS1 comprèn 37.929 habitants i 13.584 habitat-
ges; l’ABS2 comprèn 27.942 habitants i 10.060 habitatges. 
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5.122 contractes de treball 

Durant el primer semestre de 
2015 s’han realitzat 5.122 
contractacions a Viladecans, 
746 més que en el mateix 
període de l’any anterior.  

Amb una mitjana de 854 
contractes mensuals i 
tancant el semestre amb 910 
contractacions en el mes de 
juny. 

La taxa d’atur baixa fins el 
14,6% 

Viladecans tanca el primer 
semestre de 2015 amb la taxa 
d’atur més baixa registrada 
des de juliol de 2009 (14,57%) 

Respecte el 2014 ha baixat en 
1,64 punts i respecte el 2013 
en 3,3. 
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Unes platges de “notable” amb 301.443 visitants 

Ens dos anys gairebé s’han duplicat el nombre de visitants (155.867 en 2012) 

Motiu per visitar les nostres platges:  

El 26% dels visitants venen a les platges de Viladecans per prendre el sol com a 
principal motiu, seguit dels què venen per passar una estona tranquil·la, que són 
el 19% 

Qualitat: 

En els últims 10 anys la qualitat sanitària de l’aigua de les platges de Viladecans, 
segons l’Agència Catalana de l’Aigua ha estat “Excel·lent”, tret dels anys 2010 i 
2014 que va ser “Bona”. 

Valoració dels usuaris: 

La qualitat percebuda ha estat d’un 7,6  tot superant la qualitat esperada (7,2).  

El que millor s’ha valorat ha estat els equipaments esportius i infantils (7,9) i el 
paisatge/entorn (7,8) 
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Les dades de població presentades en aquest informe esta-
dístic tenen com a font principal el Padró Municipal d’Ha-
bitants, que és continu, i són tancades a 30 de juny de 
2015. Les dades que fan referència als moviments de pobla-
ció estan extretes d’un filtre del Padró d’Habitants amb les 
modificacions amb data d’ocurrència del succés entre el dia 
1 de gener de 2015 i el 3 de juny. Cal destacar la provisiona-
litat de les dades, subjectes als moviments del padró posteri-
ors que puguin donar-se amb una data d’actualització dins 
del període de referència (per exemple, baixes per defunció 
o baixes per inscripció indeguda) 

Les dades de l’atur i  les contractacions estan extretes de 
les consultes de l’observatori del Mercat de Treball de la 
Generalitat de Catalunya i d’Hermes de la Diputació de Bar-
celona. 

La informació sobre les platges de Viladecans l’ha facilita-
da el departament Medi Ambient i Ciutat Sostenible de 
l’Ajuntament de Viladecans i es publica en l’Anuari Estadístic 
de Viladecans. 
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Presentació 

Unitat d’Estadística 
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C/ de les Sitges, 6 Viladecans, Barcelona 
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Administrativa: Concepción Martínez Sáez 


