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NOTES INFORMATIVES – gener 2023 
 
 
 

Producte Interior Brut comarcal i municipal.  
Baix Llobregat 2020. 

 
El producte interior brut a preus de mercat (PIBpm) mesura el resultat final de l’activitat de producció de 

les unitats productores en el territori. El valor de la producció recull la incidència dels impostos lligats a la 

producció i subvencions d’explotació. 

 

L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha difós les dades a nivell municipal del Producte Interior 

Brut del 2020. Les estimacions del PIB comarcal i municipal de Catalunya adopten la revisió estadística de 

2019.  

 

L’àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. Ofereixen també les dades 

desagregades per a municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca. Les últimes dades 

disponibles daten de l’any 2020 pel que s’han d’entendre dins del context de l’estat d’alarma causada pel 

COVID-19 que va comportar importants mesures restrictives de la mobilitat i l’activitat econòmica. 

 

Dades generals del Producte Interior Brut. Revisió estadística 2019. Darreres dades. 

 

El PIB en aquests darrers 
trimestres torna a caure 

després de la recuperació 
observada durant el 2021. 

 
En el tercer trimestre de 

2022 es registra un descens 
de les taxes de variacions 

interanuals a tots els 
àmbits territorials. El 

descens és més intens a 
Espanya (3,8%) que a 
Catalunya (4,3%) o al 

conjunt de la Unió Europea 
(2,5%). 

Variació interanual del Producte Interior Brut, corregida l’estacionalitat. 2014-2022. 

 

Font: OCBL a partir de dades de l’IDESCAT i OCDE Stats. 

http://www.idescat.cat/
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La formació bruta de capital és el 
component de demanda interna 
que registra un major creixement 
en el segon i tercer trimestre de 

2022. 
 

El consum públic segueix 
registrant creixement tot i que 

menor que l’any 2021.  
El consum privat marca el mínim 

de la sèrie al 3T 2022. 
 
Les importacions presenten una 

variació positiva i segueixen sent i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comerç, transport i hostaleria 
són les activitats que presenten 
un major creixement. El sector 

agrícola registra un descens anual 
continuat. Administració pública, 
educació, sanitat i serveis socials 
presenta una variació negativa a 

Catalunya però positiva a 
Espanya. 

 

Si comparem les taxes dels components per àmbits territorials: el consum 

públic és positiu a Catalunya i negatiu per a Espanya. L’augment del consum 

privat, les exportacions i les importacions és superior a Espanya però la 

formació bruta de capital és major a Catalunya.  

 

 

Estimacions del PIB comarcal i municipal de Catalunya. Baix Llobregat. 2020. 

El Baix Llobregat és la tercera comarca en Producte Interior Brut de Catalunya. Els 24.290 milions d’euros del 

PIBpm del Baix Llobregat representen el 10,8% del PIB de Catalunya. Es manté el pes del PIB de la comarca 

al conjunt del PIB català. El posicionament del Baix Llobregat disminueix en quant mirem les dades del PIB 

per càpita, situant la comarca al lloc 8, però situant-se per sobre de la mitjana catalana. 

Producte Interior Brut (PIB pm). Demanda. % Variació interanual. Catalunya. Revisió estadística 2019.

Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022

Consum privat 3,0 3,5 4,6 2,8 1,0

Consum públic 3,7 1,8 1,2 0,7 1,7

Formació bruta de capital 6,1 4,7 5,7 4,3 5,4

DEMANDA INTERNA 3,8 3,4 4,2 2,7 2,1

Exportacions 12,7 17,6 16,6 24,3 10,5

Importacions 14,3 12,3 10,3 11,0 8,8

PIB TOTAL 3,9 6,3 6,9 5,0 4,3

Font: OCBL, a partir de les dades de l'Idescat comptabilitat trimestral.

Producte Interior Brut (PIB pm). Demanda. % Variació interanual. Espanya. Revisió estadística 2019.

3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022

Consum privat 4,0 4,6 3,5 2,5 1,5

Consum públic 3,2 0,0 -1,0 -2,8 -2,7

Formació bruta de capital 4,1 11,9 10,9 5,7 2,9

DEMANDA INTERNA 3,8 5,0 3,9 1,9 0,8

Exportacions 15,2 16,4 19,9 23,1 18,0

Importacions 14,3 11,6 12,2 8,8 9,8

PIB TOTAL 4,2 6,6 6,7 6,8 3,8

Font: OCBL, a partir de les dades de l'Idescat comptabilitat trimestral.

Producte Interior Brut (PIB pm). Oferta. % Variació interanual. Catalunya. Revisió estadística 2019.
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022

Agricultura 2,5 1,8 3,9 -1,2 -1,4

Indústria 0,4 3,2 2,7 4,5 3,1

Construcció -8,2 -4,1 0,6 5,1 5,2

Serveis 6,0 8,2 7,8 7,7 4,2

Comerç, transport i  hostaleria 16,1 21,9 21,1 23,4 13,3

Act. immobiliàries, professionals i  altres 2,8 5,6 5,4 5,5 3,1
Adm. pública, educació, sanitat i  serveis 

socials
1,2 -1,3 -1,9 -5,5 -4,7

Impostos nets sobre productes 5,3 8,7 9,5 7,2 3,0

PIB TOTAL 4,2 6,6 6,7 6,8 3,8

Font: OCBL, a partir de les dades de l'Idescat comptabilitat trimestral.

Producte Interior Brut (PIB pm). Oferta. % Variació interanual. Espanya. Revisió estadística 2019.
3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022

Agricultura 2,6 -1,5 -4,4 -10,6 -16,0

Indústria 2,1 1,4 -1,9 -2,7 -2,4

Construcció -2,8 1,6 4,4 3,2 3,6

Serveis 5,4 8,5 10,0 7,3 6,3

Comerç, transport i  hostaleria 12,8 20,2 20,7 16,7 10,4

Act. immobiliàries, professionals i  altres 1,7 3,8 6,8 3,2 5,0

Adm. pública, educació, sanitat i  serveis 

socials
4,0 4,0 3,6 3,5 3,3

Impostos néts sobre productes -0,3 3,7 4,6 6,5 5,9

PIB TOTAL 3,9 6,3 6,9 5,0 4,3

Font: OCBL, a partir de les dades de l'Idescat comptabilitat trimestral.
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Les comarques de l’Àmbit 
Metropolità són les primeres 
en aportació al PIB català. 

 
 

Aquest bon posicionament 
no es tradueix en el PIBpm 

per càpita. Tot i amb això, el 
Barcelonès, el Baix Llobregat 
i el Vallès Oriental es situen 

per sobre de la mitjana 
catalana. 

 

 

 
 

 

 

 

 

El Baix Llobregat és de les 
comarques de l’Àmbit 

Metropolità on més 
disminueix el PIB en el 

període 2019-2020. 

 

Font: OCBL a partir de les dades de l’Idescat. 

 

 

 

 

El pes de la indústria en el 
VAB continua sent l’element 

diferenciador del Baix 

Llobregat.  

 

Aportacions sectorials al Valor Afegit Brut. 2020. 

 

Font: OCBL a partir de les dades de l’Idescat. 

 

 

Producte Interior Brut segons comarques de l'àmbit territorial metropolità

milions 

d'euros R

milers 

d'euros
 Índex 

Catalunya=100 R

Baix Llobregat 24.290 3 29,3 100,7 8

Barcelonès 82.836 1 36,2 124,3 2

Maresme 8.957 5 19,7 67,7 38

Vallès Occidental 27.184 2 29 99,6 9

Vallès Oriental 12.244 4 29,5 101,5 7

R= posicionament respecte el conjunt de comarques de Catalunya

Font: OCBL a partir de les dades d'Idescat

PIBpm PIBpm per càpita

Estimacions del PIB comarcal i  municipal de Catalunya. Darres dades disponibles: any 2020. 

Revisió estadística 2019.

Variació interanual del PIB comarcal. Àmbit Territorial Metropolità. 2019-2020.

Font: OCBL a partir de les dades de l'Idescat. Revisió estadística 2019.
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Els Serveis són l’únic 
sector que disminueix en 
aportació a VAB del Baix 

Llobregat (-0,5%) i 
Catalunya (-0,4%). La 

Indústria és el sector que 
més creix (0,2% al Baix 

Llobregat i 0,3% a 
Catalunya). 

Variació interanual de les aportacions sectorials al VAB. Baix Llobregat i Catalunya. 2019-2020. 

 

Font: OCBL a partir de les dades de l’Idescat. 

 

Les branques d’activitat amb major pes del VAB industrial del Baix Llobregat continuen sent la metal·lúrgia, 

fabricació de maquinària, material elèctric i de transport, representant el 64,9% del total del valor afegit brut 

industrial. 

 
 

La indústria 
metal·lúrgica de 

maquinària, material 
elèctrica i de transport 

és la branca que 
disminueix (-5,2%) 

mentre que 

alimentació, tèxtil, 
fusta, arts gràfiques, 
química i cautxú creix 

un 5,3% respecte 
2019. 

Distribució del VAB industrial segons branques d’activitat. Baix Llobregat 2019 i 2020.  

 

Font: OCBL a partir de les dades de l’Idescat. 

 

Activitats immobiliàries, tècniques i administratives són les que tenen més pes en el valor afegit brut del 

sector serveis, representant el 32,2% del total del VAB de serveis del Baix Llobregat. Juntament amb comerç 

(22,1%) concentren el 54,3% del conjunt del VAB de serveis. 

 

Les activitats de comerç (-0,7%), transport, informació i comunicacions (-4,2%) i hostaleria (-2,2%) són les 

que disminueixen la seva aportació en el VAB de serveis. En canvi, %), activitats financeres i assegurances 
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(+0,8%), activitats immobiliàries, tècniques i administratives (+2,5%), administració pública i altres serveis   

( +3,7%) creixen en aportació del VAB de serveis. 

 

                Distribució del VAB serveis segons branques d'activitat. Baix Llobregat 2019 i 2020.  

 

Font: OCBL a partir de les dades de l’Idescat.  
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Dades municipals. 

La mitjana de productivitat dels municipis del Baix Llobregat és de 29.300€ per habitant. Martorell 

(91.500€), Sant Esteve Sesrovires (77.500€) i Abrera (46.100€) són els municipis de la comarca que 

presenten un major volum de PIB per habitant. Els municipis de la comarca que presenten menys 

PIB per habitant són Torrelles de Llobregat (11.700€), Corbera de Llobregat (12.900€) i Begues 

(13.600€). 

 

Respecte al 2019 s’observa un descens generalitzat del PIB per habitant per a tots els municipis de 

la comarca (4,7 milers d’euros menys en l’àmbit comarcal). Aquest descens del PIB per habitant és 

especialment important per al Prat de Llobregat (-24,4 milers d’euros) i per a Martorell (-23,2 milers 

d’euros). Tot i aquesta davallada, aquests municipis i sis més (Abrera, Cornellà, Esplugues de 

Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern) superen el valor estimat de 

PIB català per habitant (29.100€) tal i com mostra l’Índex Catalunya1. 

 

PIBpm per habitant.  

Font: OCBL a partir de les dades d’Idescat. Revisió estadística 2019  

Índex PIB per habitant Catalunya = 100.  

Font: OCBL a partir de les dades d’Idescat. Revisió estadística 2019  

 
1 Índex relatiu que estableix un valor de referència per a Catalunya igual a 100. Cada municipi es compara amb aquest valor mitjà 
català, pel que si el seu valor és menor a 100 el municipi es situarà per sota de la mitjana catalana i si el valor és superior a 100 aquest 
estarà per sobre d’aquesta. 

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=67d5a92478427d6385c2e7faad7183df&3D=false
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=67d5a92478427d6385c2e7faad7183df&3D=false
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Producte Interior Brut a preus mercat (PIBpm). Baix Llobregat. Any 2020. Revisió estadística 2019. 

            

  PIBpm PIBpm per habitant 
Variació absoluta  

2019-2020 

  
Milions 
d'euros 

Milers 
d'euros 

 Índex 
Catalunya=100 

PIBpm 
(milions 
d'euros) 

PIBpm per 
habitant 
(milers 

d'euros) 

Abrera 576 46,1 158,3 -73 -6,2 

Begues 99 13,6 46,8 -2 -0,5 

Castelldefels 1.301 19,4 66,8 -161 -2,5 

Castellví de Rosanes - - - - - 

Cervelló 202 22,2 76,2 -21 -2,5 

Collbató - - - - - 

Corbera de Llobregat 192 12,9 44,3 -4 -0,4 

Cornellà de Llobregat 2.836 31,9 109,4 -136 -1,7 

Esparreguera 434 19,6 67,2 -45 -2,1 

Esplugues de Llobregat 1.632 35 120,1 -17 -0,4 

Gavà 1.251 26,8 92 -185 -4,1 

Martorell 2.611 91,5 314,3 -631 -23,2 

Molins de Rei 681 26,3 90,5 -40 -1,8 

Olesa de Montserrat 416 17,4 59,6 -27 -1,2 

Pallejà 249 21,5 73,9 -19 -1,9 

Palma de Cervelló, la - - - - - 

Papiol, el  - - - - - 

Prat de Llobregat, el 2.720 41,8 143,6 -1.552 -24,4 

Sant Andreu de la Barca 717 26,4 90,6 -87 -3 

Sant Boi de Llobregat 1.852 22,2 76,1 -201 -2,4 

Sant Climent de Llobregat - - - - - 

Sant Esteve Sesrovires 596 77,5 266,2 -10 -2,3 

Sant Feliu de Llobregat 938 20,8 71,3 -71 -1,7 

Sant Joan Despí 1.345 39,6 135,9 -11 -0,4 

Sant Just Desvern 858 45,4 155,9 -118 -8,6 

Sant Vicenç dels Horts 574 20,5 70,4 -99 -3,6 

Santa Coloma de Cervelló 163 19,9 68,2 -20 -2,5 

Torrelles de Llobregat 71 11,7 40,3 -3 -0,6 

Vallirana 225 14,7 50,7 -3 -0,5 

Viladecans 1.339 20,1 69,2 -145 -2,3 

Baix Llobregat 24.290 29,3 100,7 -3.716 -4,7 

Font: OCBL a partir de les dades de l'Idescat       
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Estimacions del PIB comarcal i municipal en relació amb els centres de treball.  

Baix Llobregat. Any 2020. 

 

El Producte Interior Brut mesura l’activitat de producció de les unitats productores en el territori, 

anteriorment expressat en PIB per habitant. Per tal d’aproximar la distribució del PIB municipal i 

comarcal a les unitats productores s’ha calculat el PIB per unitat productores als centres de treball 

(comptes de cotització i autònoms) del territori d’estudi. En aquest cas les dades utilitzades 

corresponen al segon trimestre de 2020, quan s’estaven aplicant mesures restrictives de mobilitat 

donada l’emergència sanitària2. 

 

 
Les comarques de l’àmbit 
metropolità són les que 
aporten més centres de 

treball i autònoms al 
conjunt de Catalunya. 

 
4 de les 5 comarques de 

l’ATM es situen per sobre 
del conjunt de Catalunya 

en el PIBpm per centres de 
treball i autònoms. 

 
Tot i la conjuntura 

econòmica del 2T de 2020 
el Baix Llobregat segueix 

sent la tercera comarca de 
Catalunya on els centres 
de treball i els autònoms 
aporten més PIB (345,6 

milers d’euros). 

 

 

 

 

 
 

Les comarques de Catalunya que presenten un major volum de PIB per centres de treball són la Ribera 

d’Ebre (353,4 milers d’euros), el Barcelonès (348,6 milers d’euros), el Baix Llobregat (345,6 milers 

d’euros) i el Tarragonès (337,0 milers d’euros). 

  

 
2 Les mesures de contenció tenien com objectiu reduir el nombre de persones exposades així com el temps d’exposició d’aquestes 
persones a través del cessament parcial o total de determinades activitats. 
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Dades municipals. 

 

La mitjana de productivitat dels municipis del Baix Llobregat és de 345.648€ per centres de treball 

i autònoms. Martorell (1.425.273€), Sant Esteve Sesrovires (725.335€) i El Prat de Llobregat 

(604.199€) són els municipis de la comarca que presenten un major volum de PIB per centres de 

treball. 6 municipis de la comarca presenten menys de 200.000€ de PIB per centre de treball 

registrat. Castelldefels (187.122€), Cervelló (186.334€), Vallirana (159.448€), Corbera de Llobregat 

(122.821€), Begues (119.065€ ) i Torrelles de Llobregat (111.792€) són els municipis amb menor 

volum registrat de PIB per centre de treball. 

 

11 municipis del Baix Llobregat superen el valor estimat de PIB català per centre de treball 

(287.298€). Respecte al 2019 s’observa una disminució dels centres de treball (-3,7%) i del PIB 

comarcal per centre de treball (-38.170€). Tots els municipis baixllobregatins han perdut centres 

de treball i només 4 registren un increment del PIB per centres de treball: Vallirana (+1.833€), Sant 

Joan Despí (+17.379), Esplugues de Llobregat (+12.710€), Corbera de Llobregat (+675€) i Begues 

(+101€). 

PIBpm per centres de treball, en euros.  

 

Font: OCBL a partir de les dades de l’Idescat (dades PIB) i HERMES intern 

(centres de treball i autònoms 2T 2020). 

Índex PIB centres de treball Catalunya = 100.  

 

 Font: OCBL a partir de les dades de l’Idescat (dades PIB) i HERMES intern 

(centres de treball i autònoms 2T 2020).       

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=5487020ad2b553fed6ec5937faca46f5&3D=false
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=5487020ad2b553fed6ec5937faca46f5&3D=false
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Producte Interior Brut a preus mercat (PIBpm) per centres de Treball. Baix Llobregat. Revisió estadística 
2019. Any 2020. 

            

  
Centres de 

treball PIBpm per centres de treball Variació 2019-2020 

  

Nombre de 
centres de 

treball i 
autònoms 

Milers 
d'euros 

 Índex 
Catalunya=100 

Centres de 
treball 

(variació en 
%) 

PIBpm per 
centres de 

treball 
(milers 

d'euros) 

Abrera 1.015 567,5 197,5 -5,1 -39,2 

Begues 834 119,1 41,4 -1,8 0,1 

Castelldefels 6.950 187,1 65,1 -2,8 -17,3 

Castellví de Rosanes - - - - - 

Cervelló 1.083 186,3 64,9 -1,1 -16,8 

Collbató - - - - - 

Corbera de Llobregat 1.560 122,8 42,8 -2,7 0,7 

Cornellà de Llobregat 6.490 437,0 152,1 -4,0 -2,4 

Esparreguera 1.794 241,9 84,2 -4,5 -13,0 

Esplugues de Llobregat 4.184 390,0 135,8 -4,3 12,7 

Gavà 4.188 298,6 103,9 -3,3 -32,9 

Martorell 1.832 1425,3 496,1 -4,5 -265,0 

Molins de Rei 2.561 265,9 92,6 -4,4 -3,2 

Olesa de Montserrat 1.812 229,6 79,9 -4,1 -4,8 

Pallejà 1.126 220,9 76,9 -2,8 -10,6 

Palma de Cervelló, la - - - - - 

Papiol, el  - - - - - 

Prat de Llobregat, el 4.501 604,2 210,3 -5,7 -290,7 

Sant Andreu de la Barca 2.078 345,0 120,1 -3,6 -28,0 

Sant Boi de Llobregat 6.042 306,6 106,7 -3,4 -21,7 

Sant Climent de Llobregat - - - - - 

Sant Esteve Sesrovires 821 725,3 252,5 -1,4 -2,0 

Sant Feliu de Llobregat 3.755 249,7 86,9 -2,5 -12,0 

Sant Joan Despí 2.931 458,8 159,7 -4,6 17,4 

Sant Just Desvern 2.451 350,0 121,8 -3,4 -34,6 

Sant Vicenç dels Horts 2.223 258,3 89,9 -2,8 -36,1 

Santa Coloma de Cervelló 764 213,5 74,3 -3,3 -18,5 

Torrelles de Llobregat 636 111,8 38,9 -3,5 -0,5 

Vallirana 1.413 159,4 55,5 -2,6 1,8 

Viladecans 5.101 262,5 91,4 -4,6 -15,0 

Baix Llobregat 70.275 345,6 120,3 -3,7 -38,2 

Font: OCBL a partir de les dades de l'Idescat       
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Estimacions del PIB comarcal i municipal en relació a la població ocupada del  

Baix Llobregat. Any 2020. 

 

 

Un cop feta l’aproximació al PIB segons unitats productores, adjuntem un càlcul relatiu a l’estimació 

del PIB segons població ocupada a la comarca. En aquesta nota, es considerarà població ocupada a 

la població assalariada i autònoma ocupada al Baix Llobregat. Novament s’ha de tenir en compte 

que les dades mostrades a continuació fan referència al segon trimestre de 2020 moment en el que 

s’havien regulat mesures de caràcter laboral3 establertes durant l’estat d’alarma.  

 

 

Les comarques de 
l’àmbit metropolità 
són les que aporten 

més població 
ocupada al conjunt 

de Catalunya. 
 

3 de les 5 comarques 
de l’ATM es situen 

per sobre del conjunt 
de Catalunya en el 

PIBpm per població 
ocupada. 

 
El Baix Llobregat, 

tercera comarca de 
Catalunya en 

població ocupada i 
segona en PIB per 

població ocupada de 
l’ATM (79.286€). 

 

 

 

 

 

 
Les comarques de Catalunya que presenten un major volum de PIB per població ocupada són la 

Ribera d’Ebre (163,8 milers d’euros), l’Aran (89,4 milers d’euros), el Berguedà (83,9 milers 

d’euros), l’Alt Camp (81,8 milers d’euros), les Garrigues (80,5 milers d’euros), el Pallars Sobirà 

(79,8 milers d’euros) i el Baix Llobregat (79,3 milers d’euros). 

 
3 Els expedients de regulació de l’ocupació (EROS) extraordinaris per força major derivada del COVID-19 van establir-se en l’article 22 
del Real Decret llei 8/2020. 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4959
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4959
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Dades municipals. 

 
La mitjana de productivitat dels municipis del Baix Llobregat és de 79.286 € per població ocupada. 

Martorell (253.579€), Sant Esteve Sesrovires (106.874€), Sant Joan Despí (89.545€ ) i Olesa de 

Montserrat (86.328€) són els municipis de la comarca que presenten un major volum de PIB per 

població ocupada. 5 municipis de la comarca presenten menys de 70.000€ de PIB per població 

ocupada registrada (assalariada i autònoma). Sant Feliu de Llobregat (57.710€), el Prat de Llobregat 

(60.054€), Sant Just Desvern (64.931€) i Torrelles de Llobregat (70.606€) són els municipis amb 

menor volum registrat de PIB per població ocupada. 

 
Respecte al 2019 s’observa una disminució de població ocupada en tots els municipis a excepció 

d’Abrera (+1,8%), Cornellà (+0,6%), el Prat de Llobregat (+0,3%) i Santa Coloma de Cervelló (+2,7%). 

A nivell comarcal hi ha una variació negativa de l’1,9% de la població ocupada i del PIB comarcal 

per treballador (-10.370€). Per altra banda, 21 municipis del Baix Llobregat superen el valor estimat 

de PIB català per població ocupada (70.036€), pel que únicament cinc municipis es situen per sota 

de la mitjana catalana. 

 

PIBpm per població ocupada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: OCBL a partir de les dades de l’Idescat (dades PIB) i de l’HERMES intern 
(assalariats i autònoms 2T 2020). 

Índex PIB població ocupada Catalunya = 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: OCBL a partir de les dades de l’Idescat (dades PIB) i de l’HERMES intern                 
( assalariats i autònoms 2T 2020).       

 

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=760f88a6acd43166e350d2e32c4666db&3D=false
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=760f88a6acd43166e350d2e32c4666db&3D=false
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Producte Interior Brut a preus mercat (PIBpm) per població ocupada. Baix Llobregat. Revisió estadística 
2019. Any 2020. 

            

  
Població 
ocupada 

PIBpm per població ocupada 
Variació 2019-2020 

  

Nombre 
d'assalariats i 

autònoms 
Milers 

d'euros 
 Índex 

Catalunya=100 

Població 
ocupada 

(variació en %) 

PIBpm per 
població 
ocupada 

(milers d'euros) 
(variació 
absoluta) 

Abrera 7.325 78,6 112,5 1,8 -11,6 

Begues 1.322 75,1 107,4 -3,4 1,3 

Castelldefels 16.735 77,7 111,2 -2,5 -7,4 

Castellví de Rosanes - - - - - 

Cervelló 2.908 69,4 99,3 -2,1 -5,5 

Collbató - - - - - 

Corbera de Llobregat 2.643 72,5 103,7 -5,3 2,4 

Cornellà de Llobregat 39.881 71,1 101,7 0,6 -3,9 

Esparreguera 5.676 76,4 109,3 -4,4 -4,2 

Esplugues de Llobregat 19.936 81,9 117,1 -0,3 -0,6 

Gavà 14.971 83,5 119,5 -3,0 -9,5 

Martorell 10.297 253,6 362,7 -5,4 -44,2 

Molins de Rei 8.121 83,9 119,9 -1,3 -3,7 

Olesa de Montserrat 4.820 86,3 123,5 -3,5 -2,4 

Pallejà 3.200 77,7 111,2 -1,8 -4,5 

Palma de Cervelló, la - - - - - 

Papiol, el  - - - - - 

Prat de Llobregat, el 45.284 60,1 85,9 0,3 -34,5 

Sant Andreu de la Barca 9.148 78,4 112,1 -3,5 -6,4 

Sant Boi de Llobregat 25.752 71,9 102,9 -4,3 -4,4 
Sant Climent de 
Llobregat - - - - - 

Sant Esteve Sesrovires 5.572 106,9 152,9 -2,9 1,3 

Sant Feliu de Llobregat 16.245 57,7 82,5 -1,5 -3,4 

Sant Joan Despí 15.017 89,5 128,1 -0,9 0,0 

Sant Just Desvern 13.211 64,9 92,9 -4,8 -5,4 

Sant Vicenç dels Horts 7.448 77,1 110,3 -4,9 -8,9 
Santa Coloma de 
Cervelló 2.369 68,8 98,5 2,7 -10,6 

Torrelles de Llobregat 1.007 70,6 101,0 -3,5 -0,3 

Vallirana 2.900 77,7 111,1 -3,6 1,7 

Viladecans 18.730 71,5 102,3 -3,8 -4,7 

Baix Llobregat 306.365 79,3 113,4 -1,9 -10,4 

Font: OCBL a partir de les dades de l'Idescat i de l'HERMES intern.     

 

 

 

 
Amb la col·laboració de:         La versió digital de l’informe es troba a  

https://www.elbaixllobregat.cat/observatori 

  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca

