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Dades de població estrangera 
BAIX LLOBREGAT – 2011 

 
 

La població estrangera resident al Baix Llobregat disminueix al 2011 per primer cop en 
els darrers anys. 

 
La comarca del Baix Llobregat ha 
experimentat en el darrer any un augment de 
5.237 persones empadronades. La població 
estrangera però, ha disminuït en 1.763 
persones i representa així l’11,7% del conjunt 
de residents del territori. Aquesta tendència de 
disminució de la població estrangera resident 
es situa en la línia del conjunt de Catalunya i 
de l’Àmbit Territorial Metropolità, tot i que les 
dades mostren com el percentatge de població 
estrangera empadronada a la comarca és 
menor que les dades del conjunt de l’ATM i de 
Catalunya, on és d’un 14,6% i d’un 15,7%, 
respectivament. 
 
La major part de la variació es pot atribuir 
als fluxos migratoris però s’ha de tenir en 
compte també que les variacions en la xifra de 
població estrangera d’un territori no depenen 
només del saldo migratori, sinó que també es 
veuen afectades per altres components: el 
creixement natural (naixements i defuncions 
de població estrangera) i les naturalitzacions 
(persones estrangeres que passen a ser 
espanyoles). 
 
La disminució de població estrangera a la 
comarca per sexe ha estat de 742 dones i 
1.021 homes, i per grups d’edat s’ha donat 
sobretot entre la població de 20 a 29 anys.  
 
L’estructura demogràfica de la població 
estrangera respon a un perfil més jove que el 
de la població de nacionalitat espanyola, tal 
com es pot veure a la piràmide de població. 
L’edat mitjana de la població estrangera és de 
31,4 anys mentre que en el cas de la població 
de nacionalitat espanyola és de 40,7 anys. 
L’índex d’envelliment, indicador que posa en 
relació la població de més edat amb la més 
jove, també és menor en el cas de la població 

Indicadors d'estructura demogràfica. Baix Llobregat. 2011

Espanyola Estrangera
Homes 38,6 39,6 31,5
Dones 40,7 41,9 31,3
Total 39,6 40,7 31,4

Índex de dependència global 46,0 63,5 23,9
Índex de dependència juvenil 24,7 25,3 21,1
Índex de dependència senil 21,3 24,2 2,8
Índex d'envelliment 86,1 95,7 13,4
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT
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Piràmide superposada de població. Baix Llobregat. 2011

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT
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estrangera. A tot això s’ha de sumar el fet que el gruix de la població estrangera es concentra en les edats 
actives (de 16 a 64 anys). La presència de població estrangera a la comarca doncs, contribueix a fer 
augmentar el grup de població més jove i el de les persones en edats actives. 
 

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 estrangera no s’hagi 
donat per igual en totes les nacionalitats.  
 
Per continents, es veu com les nacionalitats 
d’Amèrica del Sud són les que han 
protagonitzat la disminució del conjunt de 
població estrangera. La població equatoriana 
és la que més ha baixat en relació amb el 
2010 (-1.207 persones), fet que segueix la 
tendència del conjunt de Catalunya, on també 
és el col·lectiu que més ha disminuït. A 
continuació trobem la població de nacionalitat 
colombiana (-578 persones), peruana (-388), 
argentina (-376) i brasilera (-259). 
 
La població marroquina, majoritària a la 
comarca ja que suposa el 25% dels 
estrangers, no segueix la mateixa pauta que 
les anteriors nacionalitats (augmenta en 211 
persones). La tendència de disminució tampoc 
es dóna en nacionalitats de la resta d’Àfrica, 
d’Europa, i d’Àsia i Oceania. Així, per exemple, 
la nacionalitat xinesa ha augmentat el nombre 
d’empadronats en 331 persones, la 
pakistanesa en 280 i la romanesa en 208.  
 
Tot plegat fa que la distribució de la població 
estrangera per continents a la comarca hagi 
patit una lleugera variació: en els darrers anys 
està perdent pes sobre el total d’estrangers el 
conjunt de nacionalitats d’Amèrica (que van 
incrementar paulatinament la seva presència a 
la comarca fins a l’any 2006) en favor de 
població estrangera d’altres procedències com 
ara Àfrica, la resta d’Europa, i Àsia.  
 
Al mateix temps, cal tenir en compte que la 
població estrangera no és homogènia en 
termes de distribució territorial ni presenta 
les mateixes característiques a tots els 
municipis. Es veuen doncs diferències en la 

Nacionalitat de la població estrangera. Any 2011

n
% / Total població 

estrangera n %

TOTAL 93.708 100 -1.763 -1,8

PER CONTINENTS
Resta UE 23.702 25,3 456 2,0
Resta Europa 3.470 3,7 132 4,0
Àfrica 26.074 27,8 455 1,8
Amèrica 34.362 36,7 -3.456 -9,1
Àsia i Oceania 6.100 6,5 650 11,9

PER PRINCIPALS PAÏSOS
Marroc 23.111 24,7 211 0,9
Equador 7.103 7,6 -1.207 -14,5
Romania 6.668 7,1 208 3,2
Itàlia 4.226 4,5 106 2,6
Colòmbia 4.122 4,4 -578 -12,3
Perú 3.500 3,7 -388 -10,0
Bolívia 3.477 3,7 -214 -5,8
Xina 3.128 3,3 331 11,8
Alemanya 2.812 3,0 33 1,2
França 2.776 3,0 -45 -1,6
Argentina 2.668 2,8 -376 -12,4
Paraguai 2.421 2,6 -116 -4,6
Brasil 2.306 2,5 -259 -10,1
Xile 2.167 2,3 -229 -9,6
Portugal 1.966 2,1 -7 -0,4
Pakistan 1.728 1,8 280 19,3
Uruguai 1.653 1,8 -166 -9,1
Regne Unit 1.138 1,2 29 2,6
Altres 16.738 17,9 624 3,9
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT

Població estrangera 2011 Variació anual

Evolució del pes de cada continent sobre el total de població estrangera. Baix Llobregat

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT
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concentració, en el comportament i en la distribució municipal dels estrangers. Els tres municipis de la 
comarca que apleguen una proporció de població estrangera més elevada són Castelldefels (22%), Martorell 
(20%) i Cornellà de Llobregat (17%). Ara bé, el perfil migratori d’aquests municipis és molt divers: mentre 
que a Castelldefels la majoria d’estrangers són procedents de la resta d’Europa, a Martorell són predominants 
els estrangers procedents d’Àfrica (especialment del Marroc) i a Cornellà de Llobregat els estrangers 
procedents d’Amèrica són majoritaris (tot i que en termes de països la nacionalitat marroquina sigui la 
preeminent).  
 
En xifres absolutes de població estrangera, els municipis que més estrangers han perdut han estat Sant Feliu 
de Llobregat (-400), Cornellà de Llobregat (-327), Sant Joan Despí (-285) i Esplugues de Llobregat (-216). Per 
contra, municipis com Martorell (332) o Sant Just Desvern (165) han guanyat població estrangera. 
 
Població total i estrangera per municipis i àmbits territorials. Any 2011 

  Recomptes de població 2011 

Variació anual de 
població 

estrangera Diversitat poblacional 

Fer click a sobre dels noms per veure les 
dades detallades de cada municipi.  
També es poden consultar en aquest enllaç Població total 

Població 
estrangera 

% Població 
estrangera / 

Població 
total n % 

Nombre de 
nacionalitats * 

Nacionalitat 
principal 

Abrera 11.611 969 8,3 -50 -4,9 28 Marroc 
Begues 6.426 466 7,3 -33 -6,6 29 Brasil 
Castelldefels 63.139 13.881 22,0 -43 -0,3 85 Romania 
Castellví de Rosanes 1.792 103 5,7 -4 -3,7 7 Marroc 
Cervelló 8.651 567 6,6 -15 -2,6 25 Marroc 
Collbató 4.242 211 5,0 -15 -6,6 14 Romania 
Corbera de Llobregat 14.064 1.417 10,1 -3 -0,2 29 Paraguai 
Cornellà de Llobregat 87.243 15.171 17,4 -327 -2,1 70 Marroc 
Esparreguera 21.986 2.073 9,4 -99 -4,6 36 Marroc 
Esplugues de Llobregat 46.687 6.466 13,8 -216 -3,2 64 Equador 
Gavà 46.250 5.633 12,2 -161 -2,8 65 Marroc 
Martorell 27.457 5.554 20,2 332 6,4 39 Marroc 
Molins de Rei 24.572 1.388 5,6 -65 -4,5 36 Paraguai 
Olesa de Montserrat 23.924 2.576 10,8 59 2,3 39 Marroc 
Pallejà 11.272 710 6,3 -87 -10,9 34 Marroc 
Palma de Cervelló, la 3.019 213 7,1 -27 -11,3 12 Paraguai 
Papiol, el 3.941 291 7,4 -40 -12,1 13 Marroc 
Prat de Llobregat, el 63.499 6.013 9,5 -202 -3,3 54 Marroc 
Sant Andreu de la Barca 27.094 3.089 11,4 -23 -0,7 40 Marroc 
Sant Boi de Llobregat 82.860 8.572 10,3 50 0,6 59 Marroc 
Sant Climent de Llobregat 3.907 113 2,9 -1 -0,9 7 Marroc 
Sant Esteve Sesrovires 7.439 524 7,0 12 2,3 26 Marroc 
Sant Feliu de Llobregat 43.096 3.511 8,1 -400 -10,2 54 Marroc 
Sant Joan Despí 32.406 2.466 7,6 -285 -10,4 47 Marroc 
Sant Just Desvern 16.253 2.115 13,0 165 8,5 47 Alemanya 
Sant Vicenç dels Horts 28.137 2.345 8,3 -104 -4,2 38 Marroc 
Santa Coloma de Cervelló 7.931 299 3,8 -11 -3,5 23 Rússia 
Torrelles de Llobregat 5.661 336 5,9 4 1,2 20 Marroc 
Vallirana 14.409 990 6,9 -21 -2,1 29 Marroc 
Viladecans 64.737 5.646 8,7 -153 -2,6 58 Marroc 
BAIX LLOBREGAT 803.705 93.708 11,7 -1.763 -1,8 117 Marroc 
ÀMBIT TERRITORIAL METROPOLITÀ (ATM) 4.777.042 696.843 14,6 -11.170 -1,6 151 Marroc 
CATALUNYA 7.539.618 1.185.852 15,7 -12.686 -1,1 157 Marroc 
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT * Nombre de nacionalitats amb més de 3 persones residents 

http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestabrera.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestbegues.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestcastelldefels.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestcastellvi.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestcervello.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestcollbato.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestcorbera.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestcornella.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestesparreguera.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestesplugues.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestgava.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestmartorell.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestmolins.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestolesa.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestpalleja.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestpalma.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestpapiol.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestprat.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestsantandreu.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestsantboi.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestsantcliment.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestsantesteve.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestsantfeliu.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestsantjoan.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestsantjust.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestsantvicens.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestsantacoloma.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobesttorrelles.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestvallirana.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestviladecans.xls
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infopobestbaix.pdf
http://www.elbaixllobregat.net/analisi/index.asp?id_menu=562
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Mapes de població estrangera per municipis. Baix Llobregat. 2011 
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Font: OC-BL, a partir de les dades de l’IDESCAT 

 
Quadre metodològic 
Les dades d’aquesta nota corresponen a les xifres oficials de població a 1 de gener de 2011 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 constitueixen com una de les fonts més fiables i amb millor periodicitat com a conseqüència de la seva 
actualització i depuració 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.  
 
DEFINICIONS DELS INDICADORS UTILITZATS: 
Diversitat poblacional - nombre de nacionalitats: nombre de nacionalitats de cada àmbit territorial amb més de 3 persones residents.  
Edat mitjana: Mitjana aritmètica de les edats dels individus que componen una població. 
Índex de dependència juvenil: Relació entre els individus de menys de 15 anys i la població de 15 a 64; expressat en tant per cent. 
Índex de dependència senil: Relació entre els individus de més de 64 anys i la població de 15 a 64; expressat en tant per cent. 
Índex de dependència total: Relació entre els individus de menys de 15 anys i més de 64, i la població de 15 a 64; expressat en tant per cent. 
Índex d’envelliment: Relació entre els individus de més de 64 anys i els de menys de 15; expressat en tant per cent. 
% de població estrangera: Relació entre la població de nacionalitat estrangera i la població total; expressat en tant per cent. 

 
 
Amb la col·laboració de:  

 

 


