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La població estacional al Maresme es concentra en el tercer trimestre de 
l’any. 

 
L’any 2010 la població estacional a temps complet anual1 és del 5.291 persones al 

dia al Maresme. És a dir, el saldo entre la població no resident present i la població 

resident  no present és positiu.  

La població estacional augmenta un 8,94% l’any 2010 en relació a l’any anterior, la 

qual cosa trenca la tendència a la baixa experimentada els darrers anys. 

 

Les dades trimestrals indiquen que el gruix de població estacional es concentra, 

especialment, en el tercer trimestre de l’any, bo i que el saldo també és positiu en 

el segon trimestre de l’any. Per contra, el primer trimestre de l’any és aquell en què 

el saldo és més negatiu, el qual també ho és en el quart trimestre. 

 

1. Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre 

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

Any 

Població estacional ETCA 
Població 
resident 

Població 
ETCA trimestre I 

trimestre 
II 

trimestre 
III 

trimestre 
IV 

total 

2002 -9.961 4.262 46.023 -7.824 8.237 366.782 375.019 

2003 -12.300 6.382 43.298 -9.376 7.116 377.608 384.724 

2004 -13.618 4.696 42.206 -8.741 6.200 386.573 392.773 

2005 -11.688 1.144 40.747 -9.974 5.151 398.502 403.653 

2006 -16.012 4.055 42.627 -10.739 5.089 409.125 414.214 

2007 -16.435 4.497 42.304 -10.893 5.000 414.081 419.081 

2008 -12.172 771 42.665 -11.200 5.091 420.521 425.612 

2009 -13.325 1.857 41.070 -10.649 4.857 426.565 431.422 

2010 -13.908 2.755 41.964 -10.044 5.291 430.997 436.288 

Font: Idescat. 

 

L’anàlisi trimestral per components, corresponent a l’any 2010, ens permet veure 

que la concentració de població estacional el tercer trimestre de l’any vindria 

condicionada especialment per la component turística així com també per la de 

residència secundària.  

                                                 
1 Població estacional a temps complet anual: 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. 
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En la taula 2 veiem que la component turística presenta al llarg de l’any saldos 

positius amb l’excepció del primer trimestre l’any en què el saldo és negatiu. La 

població estacional de component turística es concentra sobretot en el tercer 

trimestre de l’any (29.906) si bé no és menyspreable la xifra que obté el segon 

trimestre (14.599). Quant a la component de residència secundària veiem, com en 

la turística, que la màxima concentració s’esdevé el tercer trimestre de l’any 

coincidint amb el període de vacances estiuenques. A diferència de la component 

turística hi ha el fet que la població estacional per raó de residència secundària 

manté saldos positius tot l’any. En sentit oposat, trobem l’agregat de les 

components de treball i estudis les quals presenten saldos negatius al llarg de l’any. 

És a dir, la comarca del Maresme és exportadora de treballadors i d’estudiants. 

 

2. Població estacional ETCA per components i trimestres. 2010. 

 El Maresme 

    

Trimestre 

Població estacional ETCA 

per residència 
secundària 

per 
establiments 
turístics 

per treball o 
estudi 

total 

trimestre I 4.287 -1.304 -16.891 -13.908 

trimestre II 5.298 14.599 -17.142 2.755 

trimestre III 23.057 29.906 -10.999 41.964 

trimestre IV 4.269 2.113 -16.426 -10.044 

Total 9.265 11.386 -15.360 5.291 

Unitats: persones en equivalència a temps complet anual (ETCA) 

  Font: Idescat 

     

El saldo de població estacional és positiu en 11 dels 26 municipis de la comarca dels 

quals disposem d’informació en aquests termes. És a dir, són municipis en què 

entren més persones (a temps complet anual) que no pas en surten. 

Calella és el municipi de la comarca amb un saldo positiu més elevat en valors 

absoluts (5.786 persones de població estacional a temps complet anual) si bé, si ho 

posem en relació amb la població empadronada aquesta població estacional la 

supera en un 31,07%. Ara bé, en el cas de Santa Susanna, amb un saldo positiu de 

5.285 persones de població estacional ETCA, aquestes superen en un 159,76% la 

població empadronada (3.308) de manera que aquest municipi encapçala el 

rànquing de municipis amb més població estacional en termes relatius. 
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Si parlem en termes de població ETCA2, és a dir, de la població present al municipi 

tenint en compte la població empadronada junt amb els fluxos d’entrada i sortida 

del municipi, Santa Susanna té una població ETCA de 8.593 persones en mitjana 

anual que suposa, per tant, un 259,8% de la població empadronada. En el costat 

oposat trobem Tiana que és el municipi amb una proporció de població ETCA més 

baixa, en termes relatius, amb un 86,97% sobre la població empadronada. És a dir, 

la població present en mitjana anual és un 13% inferior a la població empadronada. 

Això és així pel saldo negatiu de la població estacional (-1.013), com a resultat d’un 

elevat volum de sortides de població resident a temps complet anual (1.466).  

 

La taula 4 ens ofereix l’estimació de població estacional ETCA per trimestres de tal 

manera que podem veure quines són les variacions, o no, al llarg de l’any per cada 

municipi. Així, constatem que hi ha 9 municipis en què la població estacional ETCA 

és negativa els quatre trimestres de l’any que són Alella, el Masnou, Mataró, 

Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana i Vilassar de Dalt. És a dir, són 

municipis emissors de població. En canvi, en la banda oposada trobem 5 municipis 

en què el saldo de població estacional és positiu en els quatre períodes de l’any que 

són Cabrera de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Sant Pol de Mar i Santa Susanna, en 

la majoria dels quals la component turística hi té, amb tota seguretat, un fort pes. 

Finalment, 17 dels 26 municipis de què disposem dades de població estacional 

ETCA presenten un saldo positiu d’aquest població en el tercer trimestre de l’any.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 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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3. Estimacions de població ETCA i de població estacional ETCA 

Maresme. Distribució per municipis. Any 2010. 

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

Municipis 

Població estacional ETCA 

Població 
resident 

Població 
ETCA 

Població 
ETCA 
(%) 

no 
resident 
present 

resident 
absent 

total 

Alella 1075 -1452 -377 9557 9180 96,1 

Arenys de Mar 1790 -1626 164 14688 14852 101,1 

Arenys de Munt 1001 -988 13 8335 8348 100,2 

Argentona 1399 -1638 -239 11718 11479 98 

Cabrera de Mar 1342 -782 560 4504 5064 112,4 

Cabrils 935 -1268 -333 7108 6775 95,3 

Caldes d'Estrac - - - - - - 

Calella 7379 -1593 5786 18625 24411 131,1 

Canet de Mar 1501 -1393 108 13915 14023 100,8 

Dosrius 670 -746 -76 5010 4934 98,5 

Malgrat de Mar 4943 -1562 3381 18596 21977 118,2 

Masnou, el 1925 -3191 -1266 22536 21270 94,4 

Mataró 4500 -9866 -5366 122905 117539 95,6 

Montgat 793 -1669 -876 10584 9708 91,7 

Òrrius - - - - - - 

Palafolls 892 -1118 -226 8773 8547 97,4 

Pineda de Mar 5071 -2552 2519 25893 28412 109,7 

Premià de Dalt 943 -1610 -667 10064 9397 93,4 

Premià de Mar 1582 -4068 -2486 27802 25316 91,1 

Sant Andreu de Llavaneres 1267 -1529 -262 10303 10041 97,5 

Sant Cebrià de Vallalta - - - - - - 

Sant Iscle de Vallalta - - - - - - 

Sant Pol de Mar 1841 -827 1014 5076 6090 120 

Sant Vicenç de Montalt 990 -903 87 5776 5863 101,5 

Santa Susanna 5796 -511 5285 3308 8593 259,8 

Teià 562 -1050 -488 6081 5593 92 

Tiana 453 -1466 -1013 7774 6761 87 

Tordera 1968 -1549 419 15641 16060 102,7 

Vilassar de Dalt 902 -1103 -201 8746 8545 97,7 

Vilassar de Mar 2290 -2784 -494 19574 19080 97,5 

TOTAL MARESME - - 5291 430997 436288 101,2 

(-) Dades no disponibles 
Font: Idescat. 
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4. Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre 

Maresme. Distribució per municipis. Any 2010. 

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

Municipi 

Població estacional ETCA 
Població 
resident 

Població 
ETCA trimestre 

I 
trimestre 

II 
trimestre 

III 
trimestre 

IV 
total 

Alella -360 -424 -403 -322 -377 9.557 9.180 

Arenys de Mar -282 -75 1.283 -279 164 14.688 14.852 

Arenys de Munt -51 -140 296 -51 13 8.335 8.348 

Argentona -348 -358 112 -363 -239 11.718 11.479 

Cabrera de Mar 466 522 760 491 560 4.504 5.064 

Cabrils -497 -530 192 -503 -333 7.108 6.775 

Caldes d'Estrac - - - - - - - 

Calella 888 6.549 13.515 2.081 5.786 18.625 24.411 

Canet de Mar -660 -222 1.851 -565 108 13.915 14.023 

Dosrius -234 -241 402 -241 -76 5.010 4.934 

Malgrat de Mar 154 3.245 9.459 583 3.381 18.596 21.977 

Masnou, el -1.282 -1.395 -1.084 -1.300 -1.266 22.536 21.270 

Mataró -4.209 -5.015 -7.860 -4.323 -5.366 122.905 117.539 

Montgat -827 -905 -978 -786 -876 10.584 9.708 

Òrrius - - - - - - - 

Palafolls -395 -331 208 -394 -226 8.773 8.547 

Pineda de Mar -254 2.018 8.117 125 2.519 25.893 28.412 

Premià de Dalt -692 -775 -535 -667 -667 10.064 9.397 

Premià de Mar -2.528 -2.808 -2.165 -2.452 -2.486 27.802 25.316 

Sant Andreu de Llavaneres -588 -563 674 -581 -262 10.303 10.041 

Sant Cebrià de Vallalta - - - - - - - 

Sant Iscle de Vallalta - - - - - - - 

Sant Pol de Mar 312 726 2.620 387 1.014 5.076 6.090 

Sant Vicenç de Montalt -247 -169 954 -204 87 5.776 5.863 

Santa Susanna 636 6.381 11.960 2.074 5.285 3.308 8.593 

Teià -488 -544 -461 -457 -488 6.081 5.593 

Tiana -1.000 -1.114 -958 -976 -1.013 7.774 6.761 

Tordera -125 -12 1.835 -44 419 15.641 16.060 

Vilassar de Dalt -192 -201 -188 -224 -201 8.746 8.545 

Vilassar de Mar -825 -883 546 -826 -494 19.574 19.080 

MARESME -13.908 2.755 41.964 -10.044 5.291 430.997 436.288 

(-) Dades no disponibles 

Font: Idescat. 

 


