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*DEFINICIÓ I METODOLOGIA* 
 
Les estimacions de població estacional són, tal i com les defineix l’IDESCAT 

(Institut d’Estadística de Catalunya), “una estimació de les càrregues de població 

que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un 

municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s’hi inclouen les 

persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui 

perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència 

habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, 

etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments 

turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).” 

 

“La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones 

equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un 

municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA).” 

(IDESCAT). 

 

En aquestes xifres la mobilitat no obligada que no pernocta no hi és considerada.  

 

La importància d’aquest indicador de càrrega demogràfica en els territoris rau en el 

fet que permet tenir una idea de quina és la pressió que s’exerceix sobre els 

territoris i els seus recursos. Conseqüentment, els gestors d’aquests territoris 

hauran de preveure que els serveis bàsics que ofereixen –aigua, escombraries, 

urgències mèdiques, etc.- tinguin la capacitat d’absorbir, en cada moment, la 

demanda generada. 

 

Població estacional ETCA= població no resident present ETCA – població resident absent ETCA 
 
Població ETCA = població padronal + població estacional ETCA = població padronal + 
   població no resident present ETCA – població resident absent ETCA 
 
Població vinculada ETCA= població padronal + població no resident present ETCA 
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Resultats estimats pel Maresme 
 
L’any 2014 la població estacional a temps complet anual1 (població estacional 

ETCA) s’ha desplomat a la comarca, d’acord amb les dades facilitades per 

l’IDESCAT. Així, aquesta ha estat de de 1.839 persones al dia al Maresme. Malgrat 

el descens, la dada positiva indica que, com en anys anteriors, el saldo entre la 

població no resident present i la població resident no present ha estat positiu, és a 

dir, la comarca ha rebut més persones a temps complet anual de les que n’han 

sortit a temps complet anual. Així, la població ETCA2 s’ha situat doncs en les 

439.758 persones. 
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En tots dos casos doncs, i en relació a l’any 2013, els valors han baixat. En el cas 

de la població estacional ETCA el descens ha estat molt intens, del 71,07% i ha 

seguit aquell iniciat un any abans, com il·lustra el gràfic 2. En el cas de la població 

ETCA el descens ha estat molt més contingut, del 0,91%.  

 

Aquests descensos vénen determinats per les reduccions de població estacional 

experimentades en el segon i tercer trimestres de l’any. En el segon trimestre el 

descens ha estat molt intens, d’un 53,58%, respecte un any abans. En termes 

absoluts això ha suposat passar de les 4.194 persones per dia a temps complet 

anual de mitjana del 2013 a les 1.947 del 2014. També ha estat important en el 

                                                 
1 Població estacional equivalent a temps complet anual (població estacional ETCA): la població estacional 
equivalent a temps complet anual és el saldo resultant de les entrades de població no resident al 
municipi i les sortides de població residents al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia. 
Font: IDESCAT. 
2 Població equivalent a temps complet anual (població ETCA): és la població present al municipi, 
mesurada en mitjana anual de persones per dia. Equival a la suma de la població resident i les entrades 
de població no resident al municipi (comarca) menys les sortides de població resident al municipi. Font: 
IDESCAT. 
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tercer trimestre en què la caiguda ha estat del 24,69%, de manera que, en valors 

absoluts, s’ha passat de les 40.691 persones per dia a temps complet anual del 

2013 a les 30.643 de l’any 2014.  

Malgrat tot, a la comarca la població estacional ETCA ha seguit concentrant-se en 

els trimestres dos i tres de l’any mentre que el primer i quart trimestre han seguit 

presentant saldos negatius, de 14.829 i 10.908, respectivament. I no només això 

sinó que el saldo negatiu ha augmentat, un 44,93% el primer trimestre i un 

12,60% en el quart. 

 
T.1 Evolució d'estimacions de població estacional ETCA, per trimestre. El Maresme

trimestre I trimestre 
II

trimestre 
III

trimestre 
IV Total

2002 -9961 4262 46023 -7824 8237 nd 366782 nd 375019 nd

2003 -12300 6382 43298 -9376 7116 -13,61% 377608 2,95% 384724 2,59%
2004 -13618 4696 42206 -8741 6200 -12,87% 386573 2,37% 392773 2,09%
2005 -11688 1144 40747 -9974 5151 -16,92% 398502 3,09% 403653 2,77%
2006 -16012 4055 42627 -10739 5089 -1,20% 409125 2,67% 414214 2,62%
2007 -16435 4497 42304 -10893 5000 -1,75% 414081 1,21% 419081 1,17%
2008 -12172 771 42665 -11200 5091 1,82% 420521 1,56% 425612 1,56%
2009 -13325 1857 41070 -10649 4857 -4,60% 426565 1,44% 431422 1,37%
2010 -13908 2755 41964 -10044 5291 8,94% 430997 1,04% 436288 1,13%
2011 -14384 5190 42017 -9731 5899 11,49% 434897 0,90% 440796 1,03%
2012 -13612 6438 43921 -8307 7248 22,87% 436487 0,37% 443735 0,67%
2013 -10232 4194 40691 -9687 6356 -12,31% 437431 0,22% 443787 0,01%
2014 -14829 1947 30643 -10908 1839 -71,07% 437919 0,11% 439758 -0,91%
Font: Idescat.

Unitats: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA).

ANY var.anual 
%

Població estacional ETCA var.anual 
%

Població 
resident

var.anual 
%

Població 
ETCA

 
 

La informació recollida a la taula 2, de població estacional ETCA per components i 

trimestres, corrobora, un any més, que la concentració de població estacional el 

tercer trimestre de l’any ve clarament condicionada per la component turística i, en 

menor mesura, per la de residència secundària.  

 

2. Població estacional ETCA per components i trimestres. El Maresme, 2014

per residència 
secundària

per establiments 
turístics

per treball o 
estudi Total

1T 2014 1650 -195 -16287 -14829
2T 2014 2276 15473 -15801 1947
3T 2014 10950 29151 -9456 30643
4T 2014 1818 3505 -16231 -10908

Total 4194 12041 -14399 1839
Font: IDESCAT

Període
POBLACIÓ ESTACIONAL ETCA

 
La component turística ha presentat un saldo negatiu només el primer trimestre de 

l’any (-195) mentre que la resta de l’any els ha presentat positius especialment, 
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com dèiem, en el tercer trimestre (29.151). La component turística ha presentat 

però xifres importants, també, el segon trimestre de l’any (15.473). Al darrer 

trimestre de l’any el saldo d’aquesta component també ha estat positiu (3.505). En 

el cas de la component de residència secundària és rellevant, també, la 

concentració en el tercer trimestre de l’any, com la turística, en coincidir amb el 

període de vacances de l’estiu (10.950). Bo i això, cal apuntar que aquesta 

component, a diferència de la component turística, ha mantingut saldos positius tot 

l’any, factor que s’esdevé per la naturalesa de la component. El comportament ha 

estat totalment l’oposat en el cas de l’agregat de les components de treball i 

estudis. Aquesta component, com ja hem vist en anys precedents, ha presentat 

saldos negatius tot l’any, per la qual cosa podem afirmar, una vegada més, que la 

comarca del Maresme és exportadora de treballadors i d’estudiants. De fet, el saldo 

inferior d’aquesta component coincideix amb el tercer trimestre de l’any, període 

plenament estival i en què, si bé els moviments per feina poden fluctuar en major o 

menor mesura, els que tendeixen a la baixa de totes, totes són aquells referents als 

estudis. 

 

La comparativa amb les dades de l’any anterior, les quals hem il·lustrat en el gràfic 

que segueix, indiquen que la reducció de la població estacional ETCA s’ha produït 

en totes les components. Malgrat això, bona part d’aquest descens s’explica per la 

component de residència secundària ja que aquesta ha registrat el descens més 

intens, d’un 12.06%. pel que fa la component turística és la que ha experimentat el 

descens menor (-0,84%) si bé, no ha estat gaire intensa, tampoc, la reducció de la 

població estacional ETCA per la component de treball o estudi (-1.57%). 
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La taula 3 ens ofereix l’estimació de població estacional ETCA per trimestres i 

municipis. 

T.3 Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre i municipis del Maresme, 2014

trimestre I trimestre II trimestre III trimestre IV Total

Alella -252 -391 -469 -290 -351 9.651 9.300
Arenys de Mar -475 -296 821 -470 -101 15.307 15.206
Arenys de Munt -550 -590 -207 -573 -480 8.654 8.174
Argentona -439 -521 -261 -480 -426 11.963 11.537
Cabrera de Mar .. .. .. .. .. .. ..
Cabrils -549 -546 -62 -557 -428 7.197 6.769
Caldes d'Estrac .. .. .. .. .. .. ..
Calella 1.431 6.761 13.140 2.601 6.016 18.307 24.323
Canet de Mar -704 -329 1.011 -636 -159 14.123 13.964
Dosrius -308 -291 132 -291 -188 5.137 4.949
Malgrat de Mar 37 3.972 8.083 814 3.248 18.417 21.665
Masnou, el -1.305 -1.453 -1.219 -1.368 -1.335 22.742 21.407
Mataró -3.173 -4.184 -7.272 -3.436 -4.531 124.280 119.749
Montgat -1.005 -1.132 -1.152 -1.102 -1.097 11.315 10.218
Òrrius .. .. .. .. .. .. ..
Palafolls -425 -317 73 -403 -266 9.065 8.799
Pineda de Mar -378 2.137 6.571 71 2.117 25.948 28.065
Premià de Dalt -773 -865 -731 -817 -796 10.311 9.515
Premià de Mar -2.562 -2.821 -2.414 -2.653 -2.612 28.163 25.551
Sant Andreu de Llavaneres -767 -739 98 -784 -545 10.590 10.045
Sant Cebrià de Vallalta .. .. .. .. .. .. ..
Sant Iscle de Vallalta .. .. .. .. .. .. ..
Sant Pol de Mar 6 417 1.844 21 576 4.997 5.573
Sant Vicenç de Montalt -411 -308 401 -384 -172 6.007 5.835
Santa Susanna 765 6.036 11.214 2.480 5.149 3.293 8.442
Teià -455 -515 -473 -504 -487 6.141 5.654
Tiana -999 -1.095 -996 -1.008 -1.024 8.314 7.290
Tordera -214 77 1.267 122 320 16.345 16.665
Vilassar de Dalt -100 -112 -135 -154 -125 8.882 8.757
Vilassar de Mar -1.097 -1.149 -189 -1.111 -883 20.185 19.302
MARESME -14.829 1.947 30.643 -10.908 1.839 437.919 439.758
Font: Idescat.

Unitats: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA).

..no hi ha dades per aquest municipis ja que les dades de l'IDESCAT es presenten per comarques, municipis majors de 5.000 habitants (empadronats o  població  ETCA) i capitals comarcals 
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A diferència de l’any 2013, en el 2014 sis municipis de la comarca han tingut una 

població estacional ETCA positiva, és a dir, sis municipis en què hi han entrat més 

persones a temps complet anual de les que n’han sortit a temps complet anual. 

Els municipis en què el saldo ha estat positiu han estat, de major saldo a menor, 

Calella (6.016), Santa Susanna (5.149), Malgrat de Mar (3.248), Pineda de Mar 

(2.117), Sant Pol de Mar (576) i Tordera (320). D’entre aquests a Calella, Malgrat 

de Mar, Sant Pol de Mar i Santa Susanna el saldo de la població estacional ETCA ha 

estat positiu els quatre trimestres de l’any, amb especial intensitat en el tercer 

trimestre. Això significa que aquests són municipis receptors de població. En el cas 

de Pineda de Mar i de Tordera el saldo ha estat negatiu en el primer trimestre de 

l’any i positiu en la resta. Pel perfil de municipis de què es tracta, en què les 

activitats turístiques i afines hi tenen un pes preeminent o amb un cert grau 

d’importància, amb l’excepció de Tordera, podríem afirmar que la component 

turística hi ha jugat un paper clau en aquests saldos positius bo i la manca 

d’informació en aquest sentit.  

El saldo de població estacional ETCA ha estat negatiu en la resta de municipis de la 

comarca, és a dir, en 19. En aquest cas, els municipis que han presentat un saldo 

negatiu en tots els trimestres de l’any han estat Alella, Arenys de Munt, Argentona, 

Cabrils, el Masnou, Mataró, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana, 

Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. Són clarament doncs, municipis emissors de 

població.  

Hi ha un grup de municipis en què el saldo total és negatiu que presenten un saldo 

positiu en el tercer trimestre. En aquests casos pensem que la component de 

segona residència és el que l’explica (Dosrius, Palafolls, Sant Andreu de Llavaneres 

i Sant Vicenç de Montalt) si bé potser en el cas d’Arenys de Mar i Canet de Mar la 

component turística també hi hagi influït.  

 

Si deixem ara les xifres absolutes i en centrem en les relatives i parlem en termes 

de població ETCA3, és a dir, de població present al municipi tenint en compte la 

població empadronada junt amb els fluxos d’entrada i sortida del municipis, Santa 

Susanna apareix, com el municipi de la comarca –i també de Catalunya- amb més 

població estacional en termes relatius. En aquest municipi la població estacional ha 

                                                 
3 Població ETCA: o població equivalent a temps complet anual és la població present al municipi, 
mesurada en mitjana anual de persones per dia. Equival a la suma de la població resident i les entrades 
de població no resident al municipi menys les sortides de població resident al municipi. Font: IDESCAT. 
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més que doblat la població resident ja que té una població ETCA que suposa el 

256,4% de la població empadronada. El segueixen Calella (132,9%), Malgrat de 

Mar (117,6%), Sant Pol de Mar (111,5%), Pineda de Mar (108,2%) i Tordera 

(102%). 

 

En el costat oposat se situa, com il·lustra el gràfic 4, Tiana amb una proporció de 

població ETCA del 87,7% sobre la població empadronada. És a dir, la població 

present en mitjana anual és un 12,2% inferior a la població empadronada cosa que 

significa que al municipi hi ha més sortides que entrades a temps complet anual. 
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Si transportem les mateixes dades en un mapa, la representació resultant permet 

identificar, de forma clara, que és a l’Alt Maresme i en especial els municipis de 

costa on es concentra la recepció de població a temps complet anual més elevada. 

De fet, com ja hem comentat, els grans receptors són aquells municipis amb un alt 

grau d’implantació de les activitats turístiques i afins. 
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Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 

 

Trobareu un mapa interactiu a la pàgina web del Consell Comarcal del Maresme. 
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