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NOTES INFORMATIVES – febrer de 2015 
 

Dades de població estrangera 
BAIX LLOBREGAT – 2014 

 
La població estrangera resident al Baix Llobregat disminueix al 2014 per quart any con-

secutiu i representa el 10% del total de població. 
 

La comarca del Baix Llobregat ha experimentat 
en el darrer any una pèrdua de 2.395 persones 
en el total de la seva població. La població es-
trangera també ha disminuït, en 8.214 perso-
nes, fins a un total de 81.139, i representa així el 
10% del conjunt de residents del territori. Aques-
ta disminució de la població estrangera resident 
continua amb la tendència iniciada al 2011, i 
segueix la pauta de l’Àmbit Territorial Metropolità 
i del conjunt de Catalunya. El percentatge de 
població estrangera empadronada a la comarca 
(10%) és inferior a la proporció de població es-
trangera que es troba en el conjunt de l’ATM i de 
Catalunya, (13,5% i 14,5%, respectivament). 
 
La variació que s’està donant en els darrers 
anys es pot atribuir a fets diversos: d’una ban-
da, al fet de la disminució dels fluxos migratoris 
provinents de l’exterior i a l’augment de les sorti-
des cap a l’exterior, però s’ha de tenir en compte 
també que els canvis en la xifra de població 
estrangera d’un territori no depenen només del 
saldo migratori, sinó que també es veuen afec-
tades per altres components: el creixement ve-
getatiu (naixements i defuncions de població 
estrangera) i el procés de naturalització (perso-
nes estrangeres que adquireixen la nacionalitat 
espanyola). Tot i que no hi ha dades 

d’adquisicions de nacionalitat1 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: el 2014, mentre que la població estrangera es redueix en 
8.214 persones, la població amb nacionalitat espanyola nascuda a l’estranger augmenta en 4.034 persones. 
 
La disminució de població estrangera a la comarca per sexe ha estat de 3.775 dones i 4.439 homes, i per 
grups d’edat s’ha donat sobretot entre la població de 25 a 34 anys.  
 
L’estructura demogràfica de la població estrangera respon a un perfil més jove que el de la població de na-
cionalitat espanyola, tal com es pot veure a la piràmide de població. L’edat mitjana de la població estrangera 

                                                        
1 L’any 2013, en el conjunt de Catalunya, 73.468 estrangers van obtenir la nacionalitat espanyola. 

Evolució de la població de nacionalitat estrangera. Baix Llobregat

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT
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Evolució de la població estrangera i espanyola nascuda a l'estranger. Baix Llobregat

n % / Total n % / Total
2000 678.724 16.501 2,4 9.975 1,5
2001 692.260 22.768 3,3 10.539 1,5
2002 710.612 33.166 4,7 11.035 1,6
2003 730.111 45.786 6,3 11.805 1,6
2004 741.024 53.151 7,2 12.719 1,7
2005 757.814 64.897 8,6 13.413 1,8
2006 767.967 72.851 9,5 14.485 1,9
2007 771.516 76.634 9,9 15.592 2,0
2008 781.749 85.336 10,9 17.396 2,2
2009 793.655 94.236 11,9 19.280 2,4
2010 798.468 95.471 12,0 21.031 2,6
2011 803.705 93.708 11,7 24.623 3,1
2012 806.799 92.017 11,4 27.535 3,4
2013 808.644 89.353 11,0 29.520 3,7
2014 806.249 81.139 10,1 33.554 4,2
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT
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és de 32,5 anys mentre que en el cas de la població de nacionalitat espanyola és de 41,5 anys. A més, 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 contribueix així a fer augmentar el grup de població més jove i el de les persones en 
edats actives. 

 
L’heterogeneïtat de la població estrangera resi-
dent a la comarca pel que fa a la seva procedèn-
cia i el comportament diferenciat entre els dife-
rents col·lectius ha suposat que la variació de la 
població no s’hagi donat per igual en totes les 
nacionalitats.  
 

 
 
Per continents, les nacionalitats d’Amèrica del Sud són les que han protagonitzat la disminució del conjunt de 
població estrangera. Tot i que per països és el Marroc el que presenta una major disminució de població es-
trangera (-1.532 persones), a continuació es troben països americans com ara Equador (-1.046 persones), 
Colòmbia (-780), Perú (-538) o Bolívia (-461).  
 
La tendència de disminució però, no es dóna en nacionalitats d’Àsia i Oceania. Així, per exemple, la nacionali-
tat xinesa ha augmentat el nombre d’empadronats en 204 persones, i la russa en 61 persones. 
 
Tot plegat fa que en la distribució de la població estrangera per continents a la comarca, en els darrers anys 
estigui perdent pes sobre el total d’estrangers el conjunt de nacionalitats d’Amèrica (que van incrementar pau-
latinament la seva presència a la comarca fins arribar al seu màxim en l’any 2009) en favor de població es-
trangera d’altres procedències com ara Àfrica, la resta d’Europa, i Àsia, col·lectiu que tot i ser actualment el 
minoritari, és l’únic que segueix guanyant població empadronada.  
 

Piràmide superposada de població. Baix Llobregat. 2014

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT
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Nacionalitat de la població estrangera. Baix Llobregat. Any 2014

n
% / Total població 

estrangera n %
TOTAL 81.139 100 -8.214 -9,2

PER CONTINENTS
Resta UE 20.946 25,8 -2.009 -8,8
Resta Europa 3.855 4,8 1 0,0
Àfrica 23.970 29,5 -1.675 -6,5
Amèrica 24.894 30,7 -4.666 -15,8
Àsia i Oceania 7.474 9,2 135 1,8

PER PRINCIPALS PAÏSOS
Marroc 20.895 25,8 -1.532 -6,8
Romania 6.244 7,7 -327 -5,0
Equador 4.245 5,2 -1.046 -19,8
Itàlia 3.845 4,7 -305 -7,3
Xina 3.644 4,5 204 5,9
Bolívia 2.687 3,3 -461 -14,6
Colòmbia 2.597 3,2 -780 -23,1
Perú 2.499 3,1 -538 -17,7
Pakistan 2.386 2,9 -35 -1,4
França 2.335 2,9 -267 -10,3
Alemanya 2.298 2,8 -393 -14,6
Paraguai 1.963 2,4 -260 -11,7
Argentina 1.778 2,2 -341 -16,1
Brasil 1.613 2,0 -271 -14,4
Xile 1.401 1,7 -315 -18,4
Portugal 1.365 1,7 -297 -17,9
Rússia 1.270 1,6 61 5,0
Uruguai 1.127 1,4 -245 -17,9
Altres 16.947 20,9 -1.066 -5,9
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT

Població estrangera 2014 Variació anual

Evolució de la població estrangera de cada continent. Baix Llobregat

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT
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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 diferències en la concentració, en el comportament i en la distribució municipal dels estrangers. Els 
tres municipis de la comarca que tenen una proporció de població estrangera més elevada són Castelldefels 
(19,2%), Martorell (18,6%) i Cornellà de Llobregat (15%).  
 
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, a Martorell són predominants els estrangers procedents 
d’Àfrica (especialment del Marroc) i a Cornellà de Llobregat els estrangers procedents d’Amèrica són majorita-
ris (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 Cornellà 
de Llobregat (-911), Castelldefels (-843), Sant Boi de Llobregat (-801) i el Prat de Llobregat (-716). A 1 de 
gener de 2014, no hi ha hagut cap municipi que hagi guanyat població estrangera. 
 
 
Població total i estrangera per municipis i àmbits territorials. Any 2014 

Població total
Població 

estrangera

% Població 
estrangera / 

Població total n %
Nombre de 

nacionalitats * Nacionalitats estrangeres principals

Abrera 12.125 879 7,2 -63 -6,7 32 Marroc (42%), Romania (6%), Portugal (4%)
Begues 6.620 354 5,3 -29 -7,6 23 Brasil (13%), França (9%), Itàlia (9%)
Castelldefels 63.255 12.157 19,2 -843 -6,5 85 Romania (14%), Itàlia (11%), França (8%)
Castellví de Rosanes 1.760 74 4,2 -5 -6,3 6 Marroc (23%), Argentina (9%), Itàlia (8%)
Cervelló 8.811 487 5,5 -23 -4,5 28 Marroc (22%), Itàlia (8%), Alemanya (8%)
Collbató 4.427 195 4,4 -5 -2,5 12 Romania (29%), Marroc (12%), França (10%)
Corbera de Llobregat 14.237 1.151 8,1 -143 -11,1 32 Paraguai (33%), Marroc (17%), Alemanya (7%)
Cornellà de Llobregat 86.234 12.959 15,0 -911 -6,6 74 Marroc (27%), Equador (13%), Perú (7%)
Esparreguera 21.685 1.703 7,9 -185 -9,8 33 Marroc (43%), Romania (15%), Portugal (4%)
Esplugues de Llobregat 46.133 5.669 12,3 -575 -9,2 63 Equador (13%), Bolívia (12%), Marroc (9%)
Gavà 46.326 4.815 10,4 -378 -7,3 66 Marroc (19%), Romania (9%), Itàlia (7%)
Martorell 27.895 5.177 18,6 -582 -10,1 39 Marroc (50%), Ghana (8%), Nigèria (5%)
Molins de Rei 25.152 1.399 5,6 -85 -5,7 39 Paraguai (24%), Marroc (20%), Xina (7%)
Olesa de Montserrat 23.543 2.110 9,0 -293 -12,2 38 Marroc (49%), Bolívia (8%), Romania (6%)
Pallejà 11.253 617 5,5 -26 -4,0 31 Romania (15%), Marroc (15%), Alemanya (7%)
Palma de Cervelló, la 3.002 171 5,7 -12 -6,6 11 Paraguai (32%), Xina (11%), Marroc (9%)
Papiol, el 4.023 233 5,8 -44 -15,9 12 Marroc (47%), Uruguai (6%), Romania (5%)
Prat de Llobregat, el 62.866 4.860 7,7 -716 -12,8 54 Marroc (31%), Romania (14%), Xile (8%)
Sant Andreu de la Barca 27.268 2.593 9,5 -334 -11,4 41 Marroc (39%), Ghana (9%), Romania (6%)
Sant Boi de Llobregat 83.107 7.860 9,5 -801 -9,2 57 Marroc (37%), Xina (8%), Romania (6%)
Sant Climent de Llobregat 3.938 78 2,0 -9 -10,3 6 Marroc (21%), Brasil (6%), Colòmbia (6%)
Sant Esteve Sesrovires 7.542 379 5,0 -66 -14,8 22 Marroc (24%), Alemanya (8%), França (6%)
Sant Feliu de Llobregat 43.715 3.165 7,2 -315 -9,1 61 Marroc (17%), Xina (8%), Romania (8%)
Sant Joan Despí 32.981 2.164 6,6 -253 -10,5 49 Marroc (25%), Xina (7%), Itàlia (6%)
Sant Just Desvern 16.389 1.530 9,3 -690 -31,1 48 Alemanya (19%), França (8%), Itàlia (6%)
Sant Vicenç dels Horts 28.103 2.029 7,2 -184 -8,3 40 Marroc (45%), Romania (12%), Xina (7%)
Santa Coloma de Cervelló 8.038 266 3,3 -15 -5,3 27 Itàlia (10%), Rússia (10%), Alemanya (5%)
Torrelles de Llobregat 5.851 308 5,3 -26 -7,8 20 França (12%), Marroc (12%), Itàlia (11%)
Vallirana 14.612 815 5,6 -131 -13,8 29 Marroc (34%), Paraguai (8%), Alemanya (5%)
Viladecans 65.358 4.942 7,6 -472 -8,7 62 Marroc (28%), Romania (8%), Xina (5%)
BAIX LLOBREGAT 806.249 81.139 10,1 -8.214 -9,2 118 Marroc (26%), Romania (8%), Equador (5%)
ÀMBIT TERRITORIAL METROPOLITÀ (ATM) 4.774.561 644.119 13,5 -35.228 -5,2 156 Marroc (16%), Pakistan (6%), Xina (6%)
CATALUNYA 7.518.903 1.089.214 14,5 -69.258 -6,0 162 Marroc (21%), Romania (9%), Xina (5%)

Recomptes de població 2014
Variació anual de 

població estrangera Diversitat poblacional

 
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT     *Nombre de nacionalitats amb més de 3 persones residents
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Mapes de població estrangera per municipis. Baix Llobregat. 2014 
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Font: OC-BL, a partir de les dades de l’IDESCAT 
 
Es poden consultar les dades detallades per municipis de forma interactiva a la pàgina web de l’Observatori 
Comarcal del Baix Llobregat, en el següent enllaç.  
http://www.elbaixllobregat.cat/premsa/la-poblaci%C3%B3-estrangera-disminueix-al-baix-llobregat-quart-any-consecutiu 
 
Quadre metodològic 
Les dades d’aquesta nota corresponen a les xifres oficials de població a 1 de gener de 2014 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 pobla-
ció. 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 territo-
ri, cal dir que aquestes dades es constitueixen com una de les fonts més fiables i amb millor periodicitat com a conseqüència de la seva actualitza-
ció i depuració continuades. Permeten obtenir, per tant, un coneixement essencial que cap altra font estadística facilita amb les mateixes caracte-
rístiques. 
 
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: 
% de població estrangera: Relació entre la població de nacionalitat estrangera i la població total; expressat en tant per cent.  
Diversitat poblacional - nombre de nacionalitats: nombre de nacionalitats de cada àmbit territorial amb més de 3 persones residents. 
 
 
Amb la col·laboració de:  
 
 


