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1.- Evolució 

 
• L’1 de gener de 2008 els residents estrangers empadronats eren 

280.817 persones (el 17,3% de la població)  
 
• L’increment interanual ha estat del 11,97 %, el més baix des del 

2000 (exceptuant el 2006 per l’entrada en vigor de la caducitat del padró) 
 

Com a conseqüència del procés migratori, durant els últims 10 anys s’ha produït 
un canvi sociodemogràfic que ha modificat el paisatge social, econòmic i cultural de la 
nostra ciutat.  
 
El nombre de residents estrangers empadronats a la ciutat de Barcelona era, l’1 de 
gener de 2008, de 280.817 persones, el 17,3% del total de la població resident 
a la ciutat.  
 
El nombre de residents d’origen estranger s’ha incrementat durant l’any 2007 en 
30.028 persones. L’increment interanual durant el 2007 del nombre de 
residents estrangers va ser del 11,97% (l’increment més baix des de l’any 2000 si 
exceptuem el que va passar durant l’any 2006) 
 
Evolució del nombre de residents estrangers empadronats a Barcelona.  
Any Residents 

estrangers 
Increment 
respecte any 
anterior 

Percentatge 
sobre total de 
població 
resident 

Taxa de 
creixement 
interanual 

Març 2000          53.428        12.525 3,50% 30,60%
Gener 2001          74.019        20.591 4,90% 38,50%
Gener 2002        113.809        39.790 7,60% 53,80%
Gener 2003        163.046        49.237 10,70% 43,30%
Gener 2004        202.489        39.443 12,80% 24,20%
Gener 2005        230.942        28.453 14,60% 14,10%
Gener 2006        260.058        29.116 15,90% 12,60%
Gener 2007        250.789 -       9.269 15,60% -3,60%
Gener 2008      280.817       30.028 17,3% 11,97%
Font. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
 
L’any 2006 cal considerar-lo com excepcional, atès que la disminució d’empadronats es 
deu fonamentalment a l’efecte de l’entrada en vigor de la caducitat del padró dels 
residents d’origen extracomunitari sense permís de residència permanent, que va suposar 
donar de baixa a més de 39.986 empadronats.  
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2.- Procedència 

 
 
• 46% són llatinoamericans,  
• 25% de la Unió Europea,  
• 17% d’Àsia 
• 7% africans.  
 
 
Per continents, quasi la meitat són del continent americà (46%), i més en 
concret d’Amèrica del Sud, mentre que un 25% són de la UE-27. En menor grau, 
procedeixen d’Àsia (17%) i Àfrica -bàsicament, d’Àfrica Nord i Magrib (7%). 
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Els italians es situen com a segona nacionalitat més nombrosa després 
d’equatorians i davant de bolivians i pakistanesos 
 
Per nacionalitats, el rànking l’encapçala Equador amb 22.943 persones, seguit 
d’Itàlia, Bolívia, Pakistan Perú, Marroc, Colòmbia, Xina i  França. Totes aquestes 
nacionalitats superen les 10.000 persones. 
 
És interessant constatar que a 1 de gener de 2004 el nombre d’equatorians a Barcelona 
era de   32.946. El descens en 10.000 residents d’origen equatorià en 4 anys es deu a 
una aturada de les arribades, combinat amb un increment del nombre de 
nacionalitzacions i una emigració cap a altres municipis metropolitans.  
 

Principals nacionalitats 
País Nombre 
Equador       22.943 
Itàlia       20.843 
Bolívia       18.759 
Pakistan       15.966 
Perú       15.240 
Marroc       13.998 
Colòmbia       13.032 
Xina       12.938 
França       12.557 
Argentina         9.922 
Brasil         9.007 
República Dominicana         7.101 
Alemanya         7.070 
Filipines         7.023 
Romania         6.733 
Regne Unit         5.993 
Font. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
 

 
Durant 2008 destaquen els augments dels residents de nacionalitat 
italiana, pakistanesa, boliviana i brasilera. 
 
 
Durant l’any 2007 les nacionalitats que més han augmentat, en termes absoluts, 
han estat la italiana (3.287), pakistanesa (2.873), boliviana (2.407), brasilera 
(2.021),  romanesa (1996), xinesa (1.843) i paraguaiana (1.264). És interessant 
destacar els increments dels residents romanesos, recentment incorporats a la Unió 
Europea, tot i que en menor mesura que en el conjunt de Catalunya.  
 
D’altra banda, es detecta un increment percentual important de residents d’origen 
centramericà procedents d’Hondures, El Salvador i Nicaragua.  

El perfil dels residents estrangers a Barcelona. 
Per sexe, el 52,7% són homes i el 47,3% dones. Els grups amb índex de masculinitat 
més acusat són els d’Àsia Central (75%) i Àfrica subsahariana (69%). El grup amb una 
presència femenina més gran és el d’Amèrica Central (el 57% es tracta de dones) 
 
Es tracta d’una població jove. Per grups d’edat, la meitat pertanyen al grup de 25 a 
39 anys. Només el 2% del residents d’origen immigrant tenen més de 65 anys. 
En el conjunt de la ciutat, la població de més de 65 anys és el 21% del total de residents. 
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Immigració als districtes 

 
 
Es confirma un gradual repartiment de la població estrangera entre tots 
els districtes de la ciutat 
 
 

• L’Eixample es consolida com el districte amb el nombre més alt de residents 
estrangers.  

 
• Ciutat Vella ha passat de tenir el 21% de tots els residents estrangers l’any 2001 

al 14,8% el 2008.  
 

• Es va consolidant la tendència a l’homogeneïtzació en la proporció de residents 
de nacionalitat estrangera; tots els districtes de la ciutat superen el 10%.  

 
La realitat migratòria es va assentant de forma més repartida per tots els 
districtes de la ciutat. La presència d’immigrants, a mesura que s’assenten en el 
territori, es va igualant entre els diferents districtes.  
 
Ciutat Vella concentrava l’any 2001 el 21% de tots els residents d’origen 
immigrant de la ciutat i enguany representa el 14,8%. Altres districtes com 
l’Eixample, Nou Barris, Sant Martí, Sants Montjuïc i Sant Andreu, van augmentant la 
presència de residents d’origen immigrant, equilibrant-se més les xifres entre tots els 
districtes.  
 
L’Eixample és el districte que per quart  any es situa per davant en nombre 
absolut de residents estrangers (45.825) i augmenta la diferència amb Ciutat Vella, 
el segon districte (41.572) i el tercer, Sants (34.546). 
 
En nombres absoluts destaquen els increments de l’Eixample (3.932), Sant 
Martí (3.787),  Ciutat Vella (3,592),  Sants (3.432) i Nou Barris (3.322)  
 
Els districtes que han experimentat increments importants del nombre de residents 
estrangers són Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Horta Guinardó, confirmant-se la 
tendència de l’assentament de la població estrangera en els districtes nord–est de la 
ciutat.  
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Tanmateix el districte que presenta un percentatge més alt de residents d’origen 
estranger és Ciutat Vella (39%) seguit de Sants Montjuïc (19%) i Eixample (17,2%). La 
mitjana de la ciutat és 17,3%.   
 

 Gener 
2007 

Gener 
2008 

% 
residents 

estrangers 
sobre el 

total 

Increment 
en 

nombres 
absoluts 

% 
increment

1. Ciutat Vella   37.980 41.572 39,70% 3.592 9,50%
2. Eixample   41.893 45.825 17,20% 3.932 9,40%
3. Sants-Montjuïc   31.114 34.546 19,00% 3.432 11,00%
4. Les Corts   8.582 9.165 11,10% 583 6,80%
5. Sarrià-Sant Gervasi   15.297 16.244 11,40% 947 6,20%
6. Gràcia   16.426 18.108 14,80% 1.682 10,20%
7. Horta-Guinardó   18.765 21.166 12,50% 2.401 12,80%
8. Nou Barris   23.631 26.953 16,00% 3.322 14,10%
9. Sant Andreu   16.350 18.546 12,80% 2.196 13,40%
10. Sant Martí   29.509 33.296 14,70% 3.787 12,80%
No consta   11.242 15.396  4.154 37,00%
BARCELONA   250.789 280.817 17,30% 30.028 12,00%

 

Evolució naixements mixtos.  
 
Gairebé en el 30 % del naixements, com a mínim el pare o la mare és 
de nacionalitat estrangera.  
 
El naixements de fills de matrimonis mixtos (pare o mare estrangera i 
cònjuge de nacionalitat espanyola) augmenta any rera any i suposa el 
11,5% del total de naixements. 
 
El naixement de fills on pare i mare són estrangers suposa ja el 18,2% 
del total de naixements.  
 
 
Una dada interessant per avaluar el veritable impacte de la migració a llarg termini en la 
nostra ciutat és l’anàlisi del nombre de fills nascuts de pares estrangers. L’evolució 
indica que el nombre de fills nascuts on els dos pares són estrangers suposa 
durant l’any 2006 el 18,2% dels naixements. 
 
La dada més destacable i indicadora de les relacions entre persones autòctones i d’origen 
estranger, són el nombre de fills nascuts on almenys un dels dos progenitors és 
estranger i l’altre és de nacionalitat espanyola. En aquest cas, durant 2006 
varen representar el 11,5% del total de naixements.  
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Any 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pare i mares Nacionalitat espanyola 11.245 11.028 10.576 10.524 10.598 10.432 10.212 10.026

Pare i mare estrangers 467 880 1.291 1.734 2.071 2.412 2.622 2.711

Un dels dos progenitors 
estrangers i l'altre espanyol 

664 941 985 1.164 1.269 1.412 1.534 1.719

Pare o mare no consta nacionalitat 241 299 330 392 404 393 418 448

Total 12.617 13.148 13.182 13.814 14.342 14.649 14.786 14.904

   

Any 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% Pare i mares Nacionalitat 
espanyola 

89,13% 83,88% 80,23% 76,18% 73,89% 71,21% 69,07% 67,27%

% Pare i mare estrangers 3,70% 6,69% 9,79% 12,55% 14,44% 16,47% 17,73% 18,19%

% Un dels dos pares estranger i 
l'altre espanyol 

5,26% 7,16% 7,47% 8,43% 8,85% 9,64% 10,37
% 

11,53
%

% Un dels dos progenitors consta 
nacionalitat 

1,91% 2,27% 2,50% 2,84% 2,82% 2,68% 2,83% 3,01%

 
 
El grau d’interrelació i de canvi sociodemogràfic que està experimentant aquesta ciutat 
queda reflectit en la continua disminució del nombre de famílies que tenen fills on 
ambdós cònjuges són de nacionalitat espanyola. Actualment es tracta del 67,3% del total 
de naixements.  
 


