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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). 

 

Resultats estimats pel Maresme 
 

 
La població estacional a temps complet anual1 ha estat de 5.899 persones al dia al 

Maresme. És a dir, un any més el saldo entre la població no resident present i la 

població resident no present és positiu. Així, la població ETCA2 se situa en les 

440.796 persones. 

En relació amb l’any 2010, en el 2011 la població estacional creix un 11,49% en 

termes relatius. Com és habitual, el gruix de població estacional es concentra en el 

segon i, sobretot, tercer trimestre de l’any. En tots dos trimestres ha augmentat la 

població estacional en relació a l’any anterior; al segon trimestre l’increment ha 

estat del 88,38% i al tercer trimestre ha estat del 0,13%. Per contra, el primer 

trimestre de l’any és aquell en què el saldo és més negatiu (-14.384), el qual 

també ho és en el quart trimestre (-9.731).  

 

 

                                                 
1 Població estacional equivalent a temps complet anual (població estacional ETCA): 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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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 

2011 -14.384 5.190 42.017 -9.731 5.899 434.897 440.796 

Font: Idescat. 

 

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

trimestres, posa de manifest que la concentració de població estacional el tercer 

trimestre de l’any ve fortament condicionada per la component turística i per la de 

residència secundària.  

2.Població estacional ETCA per components i trimestres. 2011. 

Maresme 

Període 

Població estacional ETCA 

per residència 
secundària 

per establiments 
turístics 

per treball o 
estudi total 

trimestre I 3.441 -1.165 -16.657 -14.381 

trimestre II 5.258 16.066 -16.130 5.194 

trimestre III 20.955 31.389 -10.325 42.019 

trimestre IV 3.879 2.660 -16.271 -9.732 

Total 8.422 12.298 -14.823 5.897 
Unitats: persones en equivalència a temps complet anual 
(ETCA) 

Font: Idescat 

 

La component turística presenta al llarg de l’any saldos positius menys el primer 

trimestre de l’any en què el saldo és negatiu (-1.165). La població estacional de 

component turística es concentra sobretot en el tercer trimestre de l’any (31.389) 

si bé també és notable la xifra que obté el segon trimestre (16.066). El darrer 

trimestre de l’any el saldo d’aquest component també és positiu (2.660). En el cas 
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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. La component de residència secundària manté saldos positius tot l’any, a 

diferència de la component turística. El comportament és totalment l’oposat en el 

cas de l’agregat de les components de treball i estudis; aquesta component 

presenta saldos negatius tot l’any, per la qual cosa podem afirmar que la comarca 

del Maresme és exportadora de treballadors i d’estudiants. 

 

La taula que segueix recull la població vinculada ETCA3 d’acord amb el tipus de 

vinculació que les lliga, en aquest cas, a la comarca del Maresme. Com és habitual, 

el tipus de vinculació amb més pes és el de l’establiment turístic (12.298) seguit pel 

de residència secundària (8.422). Quant als saldos negatius, la vinculació per 

treball presenta un major volum (-11.725) que la vinculació per estudi (-3.098). 

L’evolució vers l’any 2010 és negativa en el cas de la vinculació per residència 

secundària que cau un 9,1% i també la vinculació per treball que disminueix un  

 

5,74%. En el cas de la vinculació per establiment turístic creix un 8% mentre que 

ho fa en un 6,06% en el cas de vinculació per estudi. 

 

3. Estimació de població estacional ETCA, per tipus de vinculació. 2002-2011

El Maresme

per residència 
secundària

per establiments 
turístics

per treball per estudi Total

2002 9814 11.552 -10.178 -2.951 8.237

2003 9100 11.289 -10.255 -3.018 7.116

2004 8675 11.608 -11.016 -3.067 6.200

2005 8368 11.918 -12.088 -3.047 5.151

2006 9048 12.298 -13.202 -3.055 5.089

2007 9498 12.644 -14.141 -3.001 5.000

2008 9478 12.476 -13.878 -2.985 5.091

2009 9322 10.834 -12.338 -2.961 4.857

2010 9265 11.386 -12.439 -2.921 5.291

2011 8422 12.298 -11.725 -3.098 5.899
Unitats: persones en equivalència a temps complet anual (ETCA)

Font: Idescat

Població estacional ETCA
Període

 

 

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

municipis. Veiem que hi ha 10 municipis de la comarca en què la població 

estacional ETCA és positiva, és a dir, que hi entren més persones (a temps complet 

anual) de les que en surten (a temps complet anual). De major a menor són Calella  

                                                 
3 Població vinculada ETCA: es defineix com el conjunt de persones que tenen algun tipus de vinculació 
amb el municipi (comarca) mesurades en mitjana anual de persones per dia. Equival a la suma de 
població resident i població no resident present. 
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4. Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre

Maresme. Distribució per municipis. Any 2011.

trimestre 
I

trimestre 
II

trimestre 
III

trimestre 
IV

total

Alella -359 -405 -401 -351 -380 9.570 9.190

Arenys de Mar -380 -29 1.205 -317 124 14.863 14.987

Arenys de Munt -110 -113 267 -253 -55 8.500 8.445

Argentona -370 -370 68 -377 -262 11.776 11.514

Cabrera de Mar 470 514 706 456 537 4.528 5.065

Cabrils -547 -507 167 -500 -343 7.196 6.853

Caldes d'Estrac - - - - - - -

Calella 911 7.405 14.650 2.285 6.344 18.694 25.038

Canet de Mar -709 -132 1.886 -541 132 14.072 14.204

Dosrius -268 -235 326 -258 -106 5.123 5.017

Malgrat de Mar 145 4.198 9.180 1.007 3.652 18.444 22.096

Masnou, el -1.396 -1.415 -999 -1.335 -1.283 22.523 21.240

Mataró -2.938 -3.978 -6.728 -3.338 -4.264 123.868 119.604

Montgat -849 -931 -987 -857 -906 10.739 9.833

Òrrius - - - - - - -

Palafolls -439 -321 165 -400 -246 8.966 8.720

Pineda de Mar -461 2.153 8.101 350 2.557 26.040 28.597

Premià de Dalt -705 -766 -546 -729 -688 10.168 9.480

Premià de Mar -2.611 -2.799 -2.148 -2.519 -2.517 28.310 25.793

Sant Andreu de Llavaneres -683 -587 534 -624 -338 10.406 10.068

Sant Cebrià de Vallalta - - - - - - -

Sant Iscle de Vallalta - - - - - - -

Sant Pol de Mar 52 586 2.418 137 804 5.070 5.874

Sant Vicenç de Montalt -276 -120 930 -208 83 5.854 5.937

Santa Susanna 465 5.825 11.058 1.571 4.750 3.317 8.067

Teià -495 -536 -432 -474 -483 6.162 5.679

Tiana -1.032 -1.122 -928 -980 -1.016 7.973 6.957

Tordera -192 42 1.694 8 398 15.974 16.372

Vilassar de Dalt -230 -220 -177 -235 -215 8.794 8.579

Vilassar de Mar -1.028 -979 370 -962 -646 19.840 19.194

MARESME -14.384 5.190 42.017 -9.731 5.899 434.897 440.796
(-) Dades no  disponibles

Font: Idescat.

Població 
resident

Població 
ETCA

Municipi

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

Població estacional ETCA

 

 

(6.344), Santa Susanna (4.750), Malgrat de Mar (3.652), Pineda de Mar (2.557), 

Sant Pol de Mar (804), Cabrera de Mar (537), Tordera (398), Canet de Mar (132), 

Arenys de Mar (124) i Sant Vicenç de Montalt (83). D’entre aquests, Cabrera de 

Mar, Calella, Malgrat de Mar, Sant Pol de Mar i Santa Susanna el saldo de població 

estacional ETCA és positiu els quatre trimestres de l’any, és a dir, són municipis 

receptors de població. En el costat oposat trobem els municipis d’Alella, el Masnou, 

Mataró, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana i Vilassar de Dalt en 

què el saldo és negatiu en tots els trimestres i que, per tant, són municipis 

emissors de població.  
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Tenint en compte que bona part dels municipis amb un saldo positiu de població 

estacional ETCA són turístics, podem entendre que, bo i la manca d’aquesta 

informació, la component turística és la que hi té una major influència. 

 

Com hem vist, un any més Calella és el municipi de la comarca amb un saldo 

positiu més elevat en valors absoluts (6.344 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 33,94%. En canvi, com també es 

donava el 2010, Santa Susanna, amb una població estacional ETCA de 4.750 

persones supera en un 143,2% la població resident (empadronada) de manera que 

aquest municipi encapçala el rànquing de municipis amb més població estacional en 

termes relatius. I el segueixen Calella, Malgrat de Mar, Sant Pol de Mar, Cabrera de 

Mar i Pineda de Mar. 

 

Si parlem en termes de població ETCA4, 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 que suposa el 243,2% de la 

població empadrona. En el costat oposat trobem Tiana que és el municipi amb una 

proporció de població ETCA més baixa, en termes relatius, amb un 87,3% sobre la 

població empadronada. És a dir, la població present en mitjana anual és un 13% 

inferior a la població empadronada.  

 

                                                 
4 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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5. Estimacions de població ETCA i de població estacional ETCA

Maresme. Distribució per municipis. Any 2011.

no 
resident 

present

resident 

absent
total

Alella 1.049 -1.429 -380 9.570 9.190 96

Arenys de Mar 1.712 -1.588 124 14.863 14.987 100,8

Arenys de Munt 929 -984 -55 8.500 8.445 99,4

Argentona 1.344 -1.606 -262 11.776 11.514 97,8

Cabrera de Mar 1.311 -774 537 4.528 5.065 111,9

Cabrils 910 -1.253 -343 7.196 6.853 95,2

Caldes d'Estrac - - - - - -

Calella 7.867 -1.523 6.344 18.694 25.038 133,9

Canet de Mar 1.503 -1.371 132 14.072 14.204 100,9

Dosrius 631 -737 -106 5.123 5.017 97,9

Malgrat de Mar 5.123 -1.471 3.652 18.444 22.096 119,8

Masnou, el 1.867 -3.150 -1.283 22.523 21.240 94,3

Mataró 5.096 -9.360 -4.264 123.868 119.604 96,6

Montgat 745 -1.651 -906 10.739 9.833 91,6

Òrrius - - - - - -

Palafolls 847 -1.093 -246 8.966 8.720 97,3

Pineda de Mar 4.971 -2.414 2.557 26.040 28.597 109,8

Premià de Dalt 913 -1.601 -688 10.168 9.480 93,2

Premià de Mar 1.506 -4.023 -2.517 28.310 25.793 91,1

Sant Andreu de Llavaneres 1.172 -1.510 -338 10.406 10.068 96,8

Sant Cebrià de Vallalta - - - - - -

Sant Iscle de Vallalta - - - - - -

Sant Pol de Mar 1.597 -793 804 5.070 5.874 115,9

Sant Vicenç de Montalt 964 -881 83 5.854 5.937 101,4

Santa Susanna 5.252 -502 4.750 3.317 8.067 243,2

Teià 570 -1.053 -483 6.162 5.679 92,2

Tiana 454 -1.470 -1.016 7.973 6.957 87,3

Tordera 1.891 -1.493 398 15.974 16.372 102,5

Vilassar de Dalt 880 -1.095 -215 8.794 8.579 97,6

Vilassar de Mar 2.137 -2.783 -646 19.840 19.194 96,7

TOTAL MARESME - - 5.899 434.897 440.796 101,4

(-) Dades no disponibles
Font: Idescat.

Població 
resident

Població 
ETCA

Població 
ETCA 

(%)

Municipis

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

Població estacional ETCA

 

 

 

 


