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Dades de població estrangera 
BAIX LLOBREGAT – 2020 

 
La població estrangera resident al Baix Llobregat torna a augmentar per quart any 

consecutiu l’any 20201, i representa el 11% del total de població. 
 
 

En el darrer any la comarca del Baix 
Llobregat ha augmentat la seva po-
blació en 8.690 persones, sent 6.838 
d’aquestes població estrangera2. 
Aquest creixement ha estat més in-
tens per aquest col·lectiu (7,5%) que 
pel conjunt de la població (1%).  
 
Així, 91.519 individus configuren la 
població estrangera que representa 
l’11% del conjunt de residents. 
Aquest increment segueix amb la 
tendència creixent iniciada l’any 
2017 i és coherent amb la pauta del 
conjunt de Catalunya.  

 
El percentatge de població estrange-
ra empadronada a la comarca (11%) 
és inferior a la proporció de població 
estrangera del conjunt de l’Àrea Me-
tropolitana (15,8%), de l’ATM (18%) i 
de Catalunya (16,2%).  
 

 
La variació donada es pot atribuir a 
factors diversos, però especialment a 
la recuperació del saldo migratori 
amb l’estranger, que s’observa a les 
dades de les darreres estadístiques 
de variacions residencials (EVR) fruit 
de l’increment dels fluxos migratoris 
provinents de l’exterior, i a l’estabilitat 
en les sortides cap a l’exterior.  

 
1 Dades del Padró Municipal d’Habitants a 1 de Gener de 2020, IDESCAT. Aquest informe no té en compte l’impacte posterior del Covid-19. 
2 El terme estranger fa referència a la nacionalitat de la persona. S'entén per estranger a Espanya, segons la Llei d'estrangeria 8/2000, de 22 de 

desembre, tot aquell que no és nacional i la nacionalitat es té segons la nacionalitat dels pares. Per més informació: 
https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?m=m  

https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh
https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?m=m
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Segons les dades de l’EVR el Baix Llobregat va ser al 20193 la segona comarca amb un saldo migra-
tori net més elevat (9.944), sent la majoria de migracions externes (9.294) i de Catalunya (1.385), 
mentre que pel conjunt de l’estat hi va haver un saldo migratori negatiu (-735). 
 
Tot i amb això, també s’ha de tenir en compte que els canvis en la xifra de població estrangera 
d’un territori també es veuen afectats per altres components: el creixement vegetatiu (naixements 
i defuncions de població estrangera) i el procés de naturalització (persones estrangeres que adqui-
reixen la nacionalitat espanyola). Tot i que no hi ha dades d’adquisicions de nacionalitat4 per àmbit 
municipal, es pot veure una aproximació a aquest fenomen a través de les dades del Padró.  

El percentatge de població espanyola 
del Baix Llobregat nascuda a l’estranger 
ha augmentat progressivament en els 
últims anys: al 2020, la població amb 
nacionalitat espanyola nascuda a 
l’estranger augmenta en 2.264 perso-
nes i ja representa el 5,5% del total de 
població. 
 
L’increment de població estrangera a la 
comarca per sexe ha estat molt equita-
tiu (3.388 homes i 3.450 dones) i per 
grups d’edat s’ha donat sobretot entre 
la població en les edats actives, especi-
alment de 25 a 44 anys (representant el 
39%). L’estructura demogràfica de la 

població estrangera respon a un perfil més jove que el de la població de nacionalitat espanyola. 
L’edat mitjana de la població estrangera és de 34,7 anys mentre que en el cas de la població de 
nacionalitat espanyola és de 43,1 anys. L’índex d’envelliment5 es situa a 122 per a la població es-
panyola i 28,1 per a l’estrangera.  
 
La presència de població estrangera a la 
comarca contribueix així a fer augmen-
tar el grup de població més jove i el de 
les persones en edats actives. Tot i així, i 
tal i com es pot observar a la piràmide 
superposada de població estrangera, en 
els darrers deu anys hi ha hagut un pro-
gressiu envelliment dintre del propi 
col·lectiu.  
 
Per a la població estrangera el percen-
tatge de població de més de 65 anys 
s’ha duplicat en els darrers deu anys, 
passant del 2,2% al 4,4%. Tot i això 

 
3 Les últimes dades sobre migracions (EVR) facilitades per l’IDESCAT són de l’any 2019. 
4 L’any 2019, en el conjunt de la província de Barcelona, es van donar 16.750 adquisicions de nacionalitat espanyola. D’aquestes, el 78% va ser per 
residència i el 22% per altres motius. 
5 L’índex d’envelliment es defineix com Població de 65 anys i més per cada 100 habitants de menys de 15 anys. 

https://www.idescat.cat/pub/?id=mm&n=5489&geo=com:11#Plegable=geo
https://www.idescat.cat/pub/?id=adqnac&n=9322&t=201600&geo=prov:08#Plegable=geo
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aquestes xifres segueixen quedant molt lluny de les pròpies de la població nacional, on aquest 
percentatge arriba al 19,5%. 
 

L’heterogeneïtat de la població estrangera 
resident a la comarca pel que fa a la seva 
procedència i el comportament diferenciat 
entre els diferents col·lectius ha suposat 
que la variació de la població no s’hagi 
donat per igual en totes les nacionalitats.  
 
Per continents, Amèrica ha sigut la que ha 
protagonitzat l’augment més acusat de 
població estrangera, seguida d’Europa i 
d’Àfrica. Els països amb més creixement 
en el darrer any han estat: Veneçuela 
(35,7%), Colòmbia (33,4%), Hondures 
(25,9%) i Perú (25,5%). Destaca també la 

pèrdua de població de Romania (-2,1%). 
 

 
Per tant, podem observar una clara ten-
dència de les nacionalitats d’Amèrica a re-
cuperar el pes que havien perdut des de 
l’any 2009. Així, el percentatge de persones 
estrangeres provinents d’Amèrica (32,1%) 
supera el d’Àfrica (25,3%) i també el 
d’Europa (30%), fenomen que no 
s’observava des de 2014. Per altra banda, el 
col·lectiu asiàtic, tot i ser actualment el mi-
noritari, segueix guanyant població empa-
dronada i ja suposa el 12,6% de la població 
estrangera de la comarca.  
 
En tot cas, cal tenir en compte que la po-
blació estrangera no és homogènia en ter-
mes de distribució territorial ni presenta 
les mateixes característiques a tots els mu-
nicipis. Es veuen diferències en la concen-
tració, i distribució municipal dels estran-
gers. Els tres municipis de la comarca que 
tenen una proporció de població estrange-

ra més elevada són Castelldefels (21,3%), Martorell (18%) i Cornellà de Llobregat (16%). Ara bé, el 
perfil migratori d’aquests municipis és molt divers: mentre que a Castelldefels la majoria 
d’estrangers tenen nacionalitats de la resta d’Europa (italiana, romanesa i francesa, principal-
ment), a Martorell per exemple, són predominants els estrangers procedents d’Àfrica i d’Àsia 
(Marroc, Ghana i Pakistan). La població marroquina és la primera nacionalitat estrangera en 20 
dels 30 municipis de la comarca. 
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En xifres absolutes, els municipis que més població estrangera han guanyat en el darrer any són 
Cornellà de Llobregat (1.144), Sant Boi de Llobregat (883), el Prat de Llobregat (591), Viladecans 
(557) i Castelldefels (518). En contraposició, Abrera (-5) i Torrelles de Llobregat (-14) són els muni-
cipis que han perdut població estrangera.  
 
Població total i estrangera per municipis i àmbits territorials. Any 2020. 

 
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT                         *Nombre de nacionalitats amb més de 3 persones residents 

 
D’altra banda, la concentració de població estrangera tampoc es distribueix uniformement dintre 
dels propis municipis. L’anàlisi de la concentració de població estrangera per seccions censals 
ofereix la possibilitat de mesurar si la distribució d’aquesta població es produeix de forma més o 
menys desigual entre les diferents zones territorials i seccions de cada municipi, podent calcular 
així indicadors de concentració i segregació residencials. Així, tot i que la proporció de població 
estrangera d’un municipi sigui una xifra concreta, l’anàlisi per seccions censals permet saber si hi 
ha zones dintre del propi municipi on se supera aquesta proporció, existint per tant una concen-
tració de població estrangera en determinades àrees. Justament això és el que calcula l’índex de 
segregació, que mesura la distribució d’un grup concret en l’espai urbà i varia de 0 a 100, uns va-
lors que correspondrien, respectivament, a una distribució exactament igualitària i a una distribu-
ció de màxima segregació.6 
 

 
6 Per consultar la fórmula detallada del càlcul de l’índex de segregació, consultar l’apartat metodològic al final d’aquesta nota. 
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Segons aquests indicadors, en tots els municipis de la comarca amb més d’una secció censal exis-
teix una d’elles amb una proporció de població estrangera superior a la mitjana municipal, per tant 
es pot afirmar que, sigui en major o menor grau, en tots els municipis es dona una major concen-
tració de població estrangera en alguna de les seves zones. L’índex de segregació quantifica 
aquestes diferències: Martorell és el municipi de la comarca amb un índex de segregació més ele-
vat (36,6%) i juntament amb Cornellà de Llobregat i Sant Andreu de la Barca forma part dels 3 
municipis de la comarca que es situen per sobre o en el 25% en el valor d’aquest índex.  
 

Població total i estrangera per municipis amb dades de seccions censals. Indicadors de segregació.  
Any 2020. 

 
Font: OC-BL, a partir de les dades de l’INE                                                                                                                                            *Veure quadre metodològic 

 
En els casos de Martorell i Cornellà de Llobregat, es veuen diferències de més de 30 punts percen-
tuals entre la població estrangera resident en la secció censal amb més concentració i en la secció 
censal amb menys població estrangera de cada municipi. 
 
A continuació es mostren els mapes de percentatge de població estrangera per municipis del Baix 
Llobregat (agrupació municipal) i percentatge de població estrangera per seccions censals on la 
unitat de mesura, la secció censal, facilita una millor visualització de la concentració de població 
estrangera anteriorment esmentada. 
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Mapes de població estrangera per municipis i seccions censals. Baix Llobregat. 2020 
 
 

    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: OC-BL, a partir de les dades de l’INE  

 
Els índexs de segregació residencial calculats fan referència al total de població estrangera, tot i 
que l’indicador es podria calcular també per veure la distribució territorial d’algunes nacionalitats 
concretes.  
 
En aquest sentit, els següents mapes ofereixen una visió per seccions censals de la distribució de 
la població estrangera per principals continents de procedència de les nacionalitats: 
 
Mapes de població estrangera per continent de nacionalitat i seccions censals. Baix Llobregat. 2020. 
 

     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: OC-BL, a partir de les dades de l’INE 
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Font: OC-BL, a partir de les dades de l’INE 
 
 
 
 

Ampliació de les dades 
 
 
IDESCAT, Ampliació de resultats de la població estrangera 
Dades d’evolució per comarca, municipis, edat i sexe, continents i països. 
 
 
 
 

https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0&nac=a&geo=com%3A11#Plegable=geo


 

Dades de població estrangera. Baix Llobregat – 2020 8 

Quadre metodològic 
 
Les dades d’aquesta nota corresponen a les xifres oficials de població a 1 de gener de 2016 provinents de l’explotació 
estadística del Padró municipal d’habitants. Aquestes dades permeten realitzar una anàlisi de l’estructura per sexe, 
edat, lloc de naixement i nacionalitat de la població. Tot i les limitacions a què poden estar subjectes les dades dels 
padrons municipals a l’hora d’establir conclusions sobre la població d’un territori, cal dir que aquestes dades es consti-
tueixen com una de les fonts més fiables i amb millor periodicitat com a conseqüència de la seva actualització i depu-
ració continuades. Permeten obtenir, per tant, un coneixement essencial que cap altra font estadística facilita amb les 
mateixes característiques. 
 
Un dels aspectes que es poden mesurar a partir de l’explotació dels padrons municipals és l’estructura i l’evolució de 
la població estrangera al territori. Tot i que no es pot realitzar una anàlisi del fenomen migratori única i exclusivament 
a partir de les dades de població estrangera del Padró, aquesta font d’informació proporciona uns indicadors de gran 
utilitat en la tasca d’aproximació a la realitat dels municipis.  
 
DEFINICIÓ DE CONCEPTES I INDICADORS UTILITZATS: 
 
Proporció o % de població estrangera: relació entre la població de nacionalitat estrangera i la població total; expres-
sat en tant per cent.  
 
Diversitat poblacional - nombre de nacionalitats: nombre de nacionalitats de cada àmbit territorial amb més de 3 
persones residents. 
 
Secció censal: unitat territorial inferior al municipi en termes de disseminació d’informació estadística. Acostumen a 
tenir una grandària entre 1.000 i 3.000 habitants, tret que el municipi tingui una població inferior. També poden haver 
municipis amb només 1 secció censal. 
 
Índex de segregació: l’índex de segregació calculat en aquesta nota és l’índex de Duncan i Duncan, que mesura la 
distribució d’un grup en l’espai urbà. Varia de 0 a 1, uns valors que corresponen respectivament a una distribució 
exactament igualitària i a una distribució de màxima segregació. També es pot expressar en percentatges. El valor 
d’aquest índex es pot  interpretar com la proporció del  grup analitzat que hauria de canviar de residència per obtenir 
una distribució igualitària (Jakubs, 1981; Massey i Denton, 1988). Amb aquest índex es calcula la diferència entre la 
proporció d’individus del grup del qual s’analitza la segregació (grup minoritari) i la proporció de la resta de població 
per a cada secció. De fet, el valor 0 només s’obté quan en totes les seccions hi ha la mateixa proporció entre el grup 
minoritari i la resta de grups. 
L’indicador de segregació es defineix com: 
 

  
 
On: 
xi és la població del grup minoritari en la secció i;  
X és la població total del grup minoritari  dins del municipi;  
ti és la població total en la secció  i; 
T és la població total dins del municipi, i  
n és el nombre de seccions censals del municipi.  
 
Font: Indicadores cuantitativos de segregación residencial. El caso de la población inmigrante en Barcelona. Martori i 
Cañas, Joan Carles; Hoberg, Karen. (2004) 

 
Amb la col·laboració de:  

 


