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Triangulació 

d’informació

Dades secundàries

Recopilació de dades existents

Consulta a informants clau

35 experts han respost la consulta escrita

(gener-març)

Consulta a la ciutadania

377 persones enquestades 

(maig de 2021)
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Entorn urbà i 

ambiental



• Dificultats estructurals d’urbanisme i 

fragmentació pel pas de grans vies 

que dificulten la mobilitat.

• Parc d’habitatges envellit i amb 

dèficits de manteniment.  

• Espais naturals d’interès però 

escassos. 

• Alta densitat de població i pocs 

espais verds dins del nucli urbà. 

• Elevada contaminació de l’aire, tot i 

que en procés de millora. 

•

• Aposta de l’Ajuntament per la 

mobilitat sostenible i saludable, 

creant zones de baixa emisió. 



• Dificultats estructurals d’urbanisme i 

fragmentació pel pas de grans vies 

que dificulten la mobilitat.

• Parc d’habitatges envellit i amb 

dèficits de manteniment.  

• Espais naturals d’interès però 

escassos. 

• Alta densitat de població i pocs 

espais verds dins del nucli urbà. 

• Elevada contaminació de l’aire, tot i 

que en procés de millora. 

•

• Aposta de l’Ajuntament per la 

mobilitat sostenible i saludable, 

creant zones de baixa emisió. 
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Edificis destinats principalment a habitatge per 

any de construcció

St. Vicenç dels Horts Província de Barcelona



• Dificultats estructurals d’urbanisme i 

fragmentació pel pas de grans vies 

que dificulten la mobilitat.

• Parc d’habitatges envellit i amb 

dèficits de manteniment.  

• Espais naturals d’interès però 

escassos. 

• Alta densitat de població i pocs 

espais verds dins del nucli urbà. 

• Elevada contaminació de l’aire, tot i 

que en procés de millora. 

•

• Aposta de l’Ajuntament per la 

mobilitat sostenible i saludable, 

creant zones de baixa emisió. 

Tres àrees naturals d'especial interès: parc

fluvial, el Pi Gros, i les muntanyes del baix.



• Dificultats estructurals d’urbanisme i 

fragmentació pel pas de grans vies 

que dificulten la mobilitat.

• Parc d’habitatges envellit i amb 

dèficits de manteniment.  

• Espais naturals d’interès però 

escassos. 

• Alta densitat de població i pocs 

espais verds dins del nucli urbà. 

• Elevada contaminació de l’aire, tot i 

que en procés de millora. 

•

• Aposta de l’Ajuntament per la 

mobilitat sostenible i saludable, 

creant zones de baixa emisió. 

Bé
50%

Regular
21%

Malament. 
Per què?

17%

No els 
utilitzo, no 
puc opinar

12%

Com valores els parcs, jardins i 
places de Sant Vicenç dels Horts?



• Dificultats estructurals d’urbanisme i 

fragmentació pel pas de grans vies 

que dificulten la mobilitat.

• Parc d’habitatges envellit i amb 

dèficits de manteniment.  

• Espais naturals d’interès però 

escassos. 

• Alta densitat de població i pocs 

espais verds dins del nucli urbà. 

• Elevada contaminació de soroll i de 

l’aire (aquesta en procés de millora). 

•

• Aposta de l’Ajuntament per la 

mobilitat sostenible i saludable, 

creant zones de baixa emisió. 

53,0
44

Índex de qualitat de l'aire 
(ICQA)

(Pitjor=-100; Millor = 100



• Dificultats estructurals d’urbanisme 

i fragmentació pel pas de grans 

vies que dificulten la mobilitat.

• Parc d’habitatges envellit i amb 

dèficits de manteniment.  

• Espais naturals d’interès però 

escassos. 

• Alta densitat de població i pocs 

espais verds dins del nucli urbà. 

• Elevada contaminació de l’aire, tot 

i que en procés de millora. 

• Aposta de l’Ajuntament per la 

mobilitat sostenible i saludable, 

creant zones de baixa emisió. 



Salut pública

• Risc elevat dels establiments

alimentaris.

• Elevada població d'escarabats, 

rates i ratolins

• Plaga de mosquits

• Pocs espais per al passeig de 

gossos.

58%

28%

10%

6%

3%

8%

No, cap

Gos

Gat

Ocell

Peixos

Altres (conills, hamsters, 

tortugues…)

Tens algun animal domèstic a casa? 

(possibilitat de resposta múltiple)



Demografia



• Estancament de la població. 

• El creixement natural de la 

població està a punt d’entrar en 

valors negatius però la 

recuperació de les migracions 

evita el decreixement 

poblacional. 

• Tendència acusada a 

l’envelliment. 

• Necessitat de planificar serveis a 

la dependència i xarxes de 

voluntariat. 

29.722
27.827

Població projectada . Escenari 
mitjà (base 2018) Sant Vicenç 

dels Horts
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Evolució del creixement natural. St. Vicenç 

dels Horts

Naixements

Defuncions

• Estancament de la població. 

• El creixement natural de la 

població ha entrat en valors 

negatius però la recuperació de 

les migracions internacionals 

evita el decreixement 

poblacional. 

• Tendència acusada a 

l’envelliment. 

• Necessitat de planificar serveis a 

la dependència i xarxes de 

voluntariat. 



• Estancament de la població. 

• El creixement natural de la 

població està a punt d’entrar en 

valors negatius però la 

recuperació de les migracions 

evita el decreixement 

poblacional. 

• Tendència acusada a 

l’envelliment. 

• Necessitat de planificar serveis a 

la dependència i xarxes de 

voluntariat. 
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Condicions i 

estils de vida



• Nivell de renda general baix. 

• Alguns grups de població, com 

homes joves i persones que 

viuen soles, presenten mals 

hàbits d’alimentació. El 

consum de fruita i verdura 

tendeix a ser baix, 

especialment entre els joves. 

• Nivell de pràctica esportiva és 

baixa i desigual per raó de 

renda, edat i sexe. 

• Consum elevat d’alcohol i 

entre els joves preocupa 

l’exposició excessiva a 

pantalles i xarxes socials 

digitals.

13.576
15.706

12.127

9.001

16.411

19.043

12.42311.639

202020192015201020052000

Evolució Renda Bruta Familiar Disponible 

per habitant (€)

St. Vicenç dels 

Horts



• Nivell de renda general baix. 

• Alguns grups de població, com 

homes joves i persones que 

viuen soles, presenten mals 

hàbits d’alimentació. El 

consum de fruita i verdura 

tendeix a ser baix, 

especialment entre els joves. 

• Nivell de pràctica esportiva és 

baixa i desigual per raó de 

renda, edat i sexe. 

• Consum elevat d’alcohol i 

entre els joves preocupa 

l’exposició excessiva a 

pantalles i xarxes socials 

digitals.
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Home

Dona

16 a 30

31 a 50

51 a 70

Més de 70

Estudis obligatoris o inferiors

Estudis secundaris…

Estudis superiors

Menys de 1000 euros

Entre 1000 i 2500 euros

Més de 2500 euros

A Catalunya

A la resta d'Espanya

A l'estranger

Una persona

Dos persones

Tres o més persones

Total general SVH
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Quantes racions de fruita i verdura 
consumeixes normalment al dia?



• Nivell de renda general baix. 

• Alguns grups de població, com 

homes joves i persones que 

viuen soles, presenten mals 

hàbits d’alimentació. El 

consum de fruita i verdura 

tendeix a ser baix, 

especialment entre els joves. 

• Nivell de pràctica esportiva és 

baixa i desigual per raó de 

renda, edat i sexe. 

• Consum elevat d’alcohol i 

entre els joves preocupa 

l’exposició excessiva a 

pantalles i xarxes socials 

digitals.

18%
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24%

25%
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42%

35%

22%

17%
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Home

Dona

16 a 30

31 a 50

51 a 70

Més de 70

Estudis obligatoris o inferiors

Estudis secundaris postobligatoris

Estudis superiors

Menys de 1000 euros

Entre 1000 i 2500 euros

Més de 2500 euros

A Catalunya

A la resta d'Espanya

A l'estranger

Una persona

Dos persones

Tres o més persones

Total general SVH
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% que no fa exercici "El temps lliure l’ocupo de 
manera sedentària (llegir, mirar la TV, etc.)"



• Nivell de renda general baix. 

• Alguns grups de població, com 

homes joves i persones que 

viuen soles, presenten mals 

hàbits d’alimentació. El 

consum de fruita i verdura 

tendeix a ser baix, 

especialment entre els joves. 

• Nivell de pràctica esportiva és 

baixa i desigual per raó de 

renda, edat i sexe. 

• Consum elevat d’alcohol i 

entre els joves preocupa 

l’exposició excessiva a 

pantalles i xarxes socials 

digitals.

Sí, detecto 

aspectes 

rellevants a 

destacar.

77%

No detecto 

res rellevant 

a destacar

23%

Detectes a SVH algun aspecte a destacar sobre:

Consums de risc i addiccions: abús de fàrmacs, 

tabac, alcohol, drogues, pantalles, jocs en 

línia…



Serveis per 

fer salut 



• Actualment, la població expressa un 

elevat descontent amb els ABS. 

• Bretxa digital en l’accés a la 

telemedicina. 

• La xarxa de serveis de salut mental 

es valora molt insuficient. 

• Es noten a faltar residències i 

centres de dia de titularitat pública. 

• Es reclama un segon centre esportiu 

perquè l’actual està saturat. SVH 

disposa d’una ràtio d’equipaments 

esportius inferior a la província. 

Malament

. Per 

què?

26%

Regular

30%

Bé

35%

No els 

utilitzo, 

no puc 

opinar

9%

Com valores els serveis sanitaris 

públics de Sant Vicenç dels Horts



• Actualment, la població expressa un 

elevat descontent amb els ABS. 

• Bretxa digital en l’accés a la 

telemedicina. 

• La xarxa de serveis de salut mental 

es valora molt insuficient. 

• Es noten a faltar residències i 

centres de dia de titularitat pública. 

• Es reclama un segon centre esportiu 

perquè l’actual està saturat. SVH 

disposa d’una ràtio d’equipaments 

esportius inferior a la província. 

No

36%

Sí, sóc 

usuari 

esporàdi

c

35%

Sí, sóc 

usuari 

habitual

29%

Ets usuari de La Meva Salut?



• Actualment, la població expressa un 

elevat descontent amb els ABS. 

• Bretxa digital en l’accés a la 

telemedicina. 

• La xarxa de serveis de salut mental 

es valora molt insuficient. 

• Es noten a faltar residències i 

centres de dia de titularitat pública. 

• Es reclama un segon centre esportiu 

perquè l’actual està saturat. SVH 

disposa d’una ràtio d’equipaments 

esportius inferior a la província. 



• Actualment, la població expressa un 

elevat descontent amb els ABS. 

• Bretxa digital en l’accés a la 

telemedicina. 

• La xarxa de serveis de salut mental 

es valora molt insuficient. 

• Es noten a faltar residències i 

centres de dia de titularitat pública. 

• Es reclama un segon centre esportiu 

perquè l’actual està saturat. SVH 

disposa d’una ràtio d’equipaments 

esportius inferior a la província. 

59,3

84,9

St. Vicenç

dels Horts

Província de

Barcelona

Places en residències per a gent gran 

per cada 1000 persones de 65 i més 

any 2018



• Actualment, la població expressa un 

elevat descontent amb els ABS. 

• Bretxa digital en l’accés a la 

telemedicina. 

• La xarxa de serveis de salut mental 

es valora molt insuficient. 

• Es noten a faltar residències i 

centres de dia de titularitat pública. 

• Es reclama un segon centre esportiu 

perquè l’actual està saturat. SVH 

disposa d’una ràtio d’equipaments 

esportius inferior a la província. 
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35,0 

Pavellons

Pistes…

Camps…

Sales esportives

Frontons

Pistes de tennis

Pistes d'esquaix

Pistes de pàdel

Piscines a l'aire…

Piscines cobertes

Pistes…

Pistes de…

Espais singulars

Altres espais

Total

Equipaments esportius per 10.000 habitants. 
Any 2018

Sant Vicenç dels
Horts

Província de
Barcelona



Morbiditat



• Autopercepció de la salut relativament 

negativa 

• Elevada incidència de patologies de 

llarga durada, especialment entre la 

població amb pocs ingressos. 

• Les patologies de llarga durada més 

habituals són el colesterol, la 

hipertensió, l’obesitat, l’ansietat, 

l’al·lèrgia i la depressió.

• Entre la població infantil: problemes de 

vista, l’obesitat i les al·lèrgies. 

• La salut mental es considera el 

principal repte de salut: la incidència 

de patologies va en augment, la 

població expressa un baix estat d’ànim 

i el consum de psicofàrmacs és elevat.  

69%

80%

24%

16%

7%

4%

SVH 2021

Catalunya 2020 (efecte

parcial pandèmia)

Com diries que és la teva salut en 

general?

Bona o molt bona Regular Dolenta



• Autopercepció de la salut relativament 

negativa 

• Elevada incidència de patologies de 

llarga durada, especialment entre la 

població amb pocs ingressos. 

• Les patologies de llarga durada més 

habituals són el colesterol, la 

hipertensió, l’obesitat, l’ansietat, 

l’al·lèrgia i la depressió.

• Entre la població infantil: problemes de 

vista, l’obesitat i les al·lèrgies. 

• La salut mental es considera el 

principal repte de salut: la incidència 

de patologies va en augment, la 

població expressa un baix estat d’ànim 

i el consum de psicofàrmacs és elevat.  

30%

55%

68%

80%

20%

42%

68% 69%

16 a 44 anys 45 a 64 anys 65 a 74 anys 75 i més anys

Tens alguna malaltia o problema de salut 

crònic o de llarga durada? 

% Sí

SVH 2021 Catalunya 2020



• Autopercepció de la salut relativament 

negativa 

• Elevada incidència de patologies de 

llarga durada, especialment entre la 

població amb pocs ingressos. 

• Les patologies de llarga durada més 

habituals són el colesterol, la 

hipertensió, l’obesitat, l’ansietat, 

l’al·lèrgia i la depressió.

• Entre la població infantil: problemes de 

vista, l’obesitat i les al·lèrgies. 

• La salut mental es considera el 

principal repte de salut: la incidència 

de patologies va en augment, la 

població expressa un baix estat d’ànim 

i el consum de psicofàrmacs és elevat.  

Sí, detecto 

aspectes 

rellevants a 

destacar.

81%No detecto 

res 

rellevant a 

destacar

19%

Detectes a SVH algun aspecte a destacar 

sobre:

Incidència de patologies mentals: 

ansietat, depressions, transtorns TDA, 

TEA, etc



Acció 

comunitària 



6,6

6,1

7,3

6,2

6,2

5,9

5,8

6,6

6,7

5,5

6,5

6,7

6,6

5,9

5,1

6,1

6,4

6,3

6,3

Home

Dona

16 a 30

31 a 50

51 a 70

Més de 70

Estudis obligatoris o inferiors

Estudis secundaris postobligatoris

Estudis superiors

Menys de 1000 euros

Entre 1000 i 2500 euros

Més de 2500 euros

A Catalunya

A la resta d'Espanya

A l'estranger

Una persona

Dos persones

Tres o més persones

Total general SVH
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Índex de capital social (promig en escala de 0 a 10)• Deteriorament de les relacions 

socials, identificat com la 

conseqüència més negativa que de 

la pandèmia. 

• Es veu més necessària que mai 

l’acció del tercer sector, de les 

associacions que uneixen persones 

amb una mateixa problemàtica de 

salut, les xarxes de voluntariat que 

atenen a persones vulnerables, i els 

grups de suport mutu que s’han creat 

entorn de determinades patologies 

de salut, dinamitzats des del 

personal dels ABS.  

• Les línies d’acció de salut 

comunitària dels ABS estan 

actualment en stand by però es veu 

una gran necessitat de recuperar-les. 


