
1 ASPECTES GENERALS  

....................................................................................... 
POEC de Sant Boi de Llobregat. Anàlisi i diagnòstic 13 

1 ASPECTES GENERALS 

1.1 LOCALITZACIÓ 

Sant Boi de Llobregat, amb una superfície de 21,49 Km², es troba situat a la comarca del Baix 

Llobregat (Barcelonès), concretament al marge dret del Riu Llobregat a una distància de 17,5 Km de 

la capital de la província, Barcelona. És un dels 7 municipis que ocupen, en part, el territori natural 

del Delta del Llobregat, segon delta en extensió de Catalunya. Igualment, Sant Boi està ubicat sobre 

els vessants de la Serralada Litoral (muntanya de Sant Ramon). Aquestes dos grans unitats 

geomorfolòfiques són les que delimiten el terme de Sant Boi.  

El terme municipal de Sant Boi limita amb 5 municipis: al nord amb Santa Coloma de Cervelló i Sant 

Climent de Llobregat, a l’est amb Viladecans, al sud amb el Prat de Llobregat i, per l’oest amb 

Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí.  

Per la seva situació geogràfica, Sant Boi és una ciutat molt ben connectada, així, a només 6 Km hi 

ha l’Aeroport del Prat de Llobregat, principal aeroport de Catalunya, i a 9Km el port marítim de 

Barcelona. 

Sant Boi, actualment, és 1 dels 36 municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 

que, per tant, en rep els seus serveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Institut Català de Cartografia i Ajuntament de Sant Boi. 
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1.2 INFRAESTRUCTURES, XARXA VIÀRIA I MOBILITAT 

1.2.1 Vies de circulació intermunicipals 

Actualment, a Sant Boi de Llobregat hi ha 4 vies de comunicació intermunicipal que donen accés al 

municipi: 

- Carretera C-245 procedent de Cornellà (des de l’est) i de Viladecans (des de l’oest) que 

ofereix 3 accessos al municipi: 

a. Accés Sant Boi Nord: Barri Centre i Marianao (Carrer de Josep Torras i Bages). 

b. Accés Sant Boi Centre: Plaça Europa i rotonda Parellada. 

c. Accés Sant Boi Sud: Ronda Sant Ramon (que permet anar en primer lloc, al barris de 

Casablanca i Camps Blancs i, més enllà, als barris de Marianao i Ciutat Cooperativa 

sempre i quan es continuï per la Ronda de Sant Ramon). 

- Carretera B-201 o Carretera del Prat, que prové del Prat de Llobregat, ofereix 1 accés al 

municipi a través de la Plaça d’Europa. 

- Carretera BV-2002 procedent Santa Coloma de Cervelló i de Sant Vicenç dels Horts, ofereix 

1 accés a Sant Boi: 

a. Accés per Carrer Soler (Nord): S’accedeix al barri Ciutat Cooperativa-Molí Nou i a 

Marianao. També es pot accedir al Centre Històric continuant fins a la Plaça de Can 

Terelló. No es possible fer-ho pel Carrer Torras i Bages perquè només es de sentit 

sud-nord, l’altra sentit és d’ús exclusiu per al transport públic. 

A més, aquest carretera actua com a eix vertebrador de la ciutat perquè fa tot el 

recorregut del municipi, al costat del Riu Llobregat i de la via del ferrocarril, tot connectant 

l’accés de la Ciutat Cooperativa amb la C-245. En aquest sentit, fa de circumval·lació de 

Sant Boi per la seva vessant més oriental. 

- Carretera BV-2004 procedent de Sant Climent de Llobregat, ofereix 1 accés a Sant Boi, 

concretament al barri de Marianao fins a la Ronda de Sant Ramon. 

En últim lloc, cal fer referència a l’Autopista del Garraf o C-32 que dóna accés al municipi per 

diferents punts sempre connectant amb la C-235 i que facilita els desplaçaments tant en direcció 

Barcelona com en direcció Castelldefels i tot el litoral català fins a l’encreuament, ja a Tarragona, 

amb l’Autopista AP-7. 

Amb tot, sí que volem posar de manifest la dificultat per accedir al municipi des de la principal via 

d’accés, la C-32, sobretot per la gran quantitat de nusos viaris que s’han de traspassar fins que no 

s’arriba al nucli urbà. A més del problema que hi ha al nus viari pel cantó est des de la C-245. 
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1.2.2 Vies de comunicació intramunicipals 

Eixos transversals: 

En primer lloc, fem referència als eixos que connecten els extrems nord i sud de la ciutat, és a dir, 

la zona Industrial i els accessos de la C-245 i l’Autopista C-32 amb el barri de Ciutat Cooperativa-

Molí Nou. Com ja hem dit la Carretera de Sant Vicenç dels Horts compleix en cert sentit la funció 

comunicar el nord i el sud de la ciutat per la vessant oriental del municipi. A més, però destaquem 

els següents eixos viaris urbans que connecten transversalment la ciutat. 

- Ronda de Sant Ramon: Aquesta ronda connecta des del C-245 (sud) el polígon industrial 

amb els barris de Casablanca, Camps Blancs, Marianao i Ciutat Cooperativa. Per tant, té un 

recorregut que abraça bona part dels barris. Amb tot aquesta via discorre al voltant de tres 

barreres físiques (Parc de la Muntanyeta, l’estació de Fecsa i Casernes) amb la qual cosa fa 

que la permeabilitat al sector centre sigui baixa i, per tant, menys utilitzada. L’accés a la 

zona centre es pot fer a través de l’Avinguda 11 de Setembre o del Carrer de Baldiri Aleu. 

- Balmes, 11 de Setembre, Plaça de Catalunya i Eixos Francesc Macià, Lluís Pascual Roca 

cap a Marianao (per Montmany o Riera Basté-Pablo Picasso). Aquest eix és sobretot en el 

primer tram un dels circuits urbans que absorbeix més volum de vehicles per l’interior del 

municipi. Amb tot, com a causa d’algunes intervencions al Carrer Balmes (Plaça d’Europa) 

hi ha hagut un descens notable del pas de vehicles. Aquesta via connecta en sentit sud-

nord. A la inversa és el carrer Verdaguer el que connecta Marianao amb Vinyets. Tot i que 

no arriba fins a la C-245 a l’alçada aproximadament de la Plaça d’Europa. A l’últim tram sí 

que s’accedeix a la Carretera des del Carrer Balmes principalment perquè permet la 

incorporació al tronc central de la Carretera. Aquest eix en sentit nord a més de donar 

accés a Marianao També ho fa al Centre Històric a Través de Jaume I i Joan Bardina. 

- Carrer Pau Claris que connecta Vinyets amb Marianao. Aquesta via discorre, en el tram del 

Parc de la Muntanyeta, pel costat de 3 centres educatius. Es tracta d’una carrer amb dos 

sentits de circulació 

- Carrer Josep Torras i Bages. Connecta com passa amb la Carretera de Sant Vicenç el sud i 

el nord de Sant Boi per la vessant oriental de municipi i, per tant, vorejant el Centre 

Històric. Aquest carrer, com ja hem dit només està habilitat en sentit sud-nord. Aquesta via 

permet continuar fins a la part nord de Marianao i Ciutat-Cooperativa per Martí i Vila i Pablo 

Picasso o pel Carrer de Benito Menni i, al mateix temps, permet accedir al barri Centre pel 

Carrer Ebre. El fet que no tinngui sentit sud fa que per anar de Marianao al Centre Històric 

hagis de sortir del municipi per tornar a accedir des de la plaça Can Terelló, a través de la 

Carretera de Sant Vicenç dels Horts. L’altra opció és accedir pel carrer Ebre. Ja no es pot 

accedir per la Rambla perquè està vianatitzada. 

Eixos longitudinals: 
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- El Carrer de Baldiri Aleu i l’Avinguda 11 de setembre com ja hem dit comuniquen els 

barris de Casablanca i Camps Blancs amb el Centre de Sant Boi. Els dos eixos tenen doble 

sentit de circulació. 

- El Carrer d’Eusebi Güell. Aquesta via connecta, des del Carrer de Carles Martí i Vila, el 

Barri Centre amb la Ronda de Sant Ramon (part alta de Marianao) en sentit est-oest. 

1.2.3 Transport públic 

Ferrocarril 

Pel municipi de Sant Boi transcorre el traçat de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (FGC), concretament hi ha dues estacions: Sant Boi Estació (al districte Barri Centre) i la 

del Barri del Molí Nou-Ciutat Cooperativa. Actualment, hi ha una línia de FGC que té com a destí 

Molí Nou-Ciutat Cooperativa, a més en aquestes estacions hi ha enllaç amb les línies: S33, S4, S8, R5 

i R6; que connecten amb les destinacions d’Igualada, Olesa de Montserrat, Martorell i Manresa.   

 

 

 

 

Estació FGC Sant Boi Estació de Molí Nou - Ciutat Cooperativa 

Les dues parades de Sant Boi estan condicionades per a persones amb discapacitat i disposen, a 

més, de places d’aparcament (de vehicles i de bicicletes) i enllaç amb servei d’autobusos. 

Autobusos 

Sant Boi de Llobregat està obligada per llei a donar servei de transport públic urbà perquè té una 

població superior als 50.000 habitants.  

Tanmateix, al municipi aquest servei l’ofereix l’Entitat Metropolitana del Transport4, ens sobre el 

qual s’ha delegat aquesta funció. 

Històricament, la xarxa d’autobusos ha estat deficitària. Així, abans de les millores introduïdes 

durant el 2003, Sant Boi només tenia una xarxa de 3 autobusos de 12 metres de longitud (L-1) que 

connectaven els 6 districtes que conformen administrativament Sant Boi. A partir de 2003, s’hi va 

afegir la línia (SB-1) que se serveix de 5 autobusos del 10 metres de longitud per fer de llançadora 

amb les estacions del FGC, Sant Boi Estació i Estació de Molí Nou. 

                                                 

4 L’Entitat Metropolitana del Transport dóna servei a 18 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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A més, es va incloure la línia urbana SB-2 formada per un bus de 8 metres que connecta els barris 

del centre, Marianao, Barris de Muntanya Can Paulet, Els Canons i Les Orioles que fa, igualment, de 

llançadora amb les estacions de FGC, Sant Boi Estació i Ciutat i Molí Nou. La tercera línia 

intraurbana és SB-3 que connecta Marianao i el Tanatori. 

Pel que fa a les línies interurbanes hi ha un total de 12 línies que passen per Sant Boi. Són la L-70 

que connecta Ciutat Cooperativa amb Barcelona; la L-72 que connecta Camps Blancs i Barcelona; la 

L-74 que connecta Sant Boi amb Cornellà; la L-75 que enllaça Marianao amb Cornellà de Llobregat; 

la L-76 que connecta Ciutat cooperativa amb Santa Coloma de Cervelló; la L77 que connecta Sant 

Boi amb l’Aeroport del Prat de Llobregat; la L-78 que enllaça Sant Boi i El Prat i la L-96 que uneix 

Sant Boi amb Castelldefels. A més hi ha les línies L-81, L-82, L-85, L-86 que connecten Gavà i 

Viladecans amb Barcelona o l’Hospitalet de Llobregat que amb un recorregut tangencial al nucli 

urbà de Sant Boi, ofereixen servei als polígons industrials. 

En últim lloc, a Sant Boi hi ha dues línies de bus nocturn, la N-13 que connecta Barcelona amb 

Ciutat Cooperativa i la N-14 que connecta Barcelona amb Castelldefels i passa per la C-245 

(carretera de Calafell). 

En resum, a Sant Boi hi ha 3 línies de bus intramunicipal, 12 d’intermunicipal i 2 línies que ofereixen 

servei nocturn. 

1.2.4 Mobilitat a Sant Boi de Llobregat 

Sant Boi de Llobregat disposa d’un Pla d’ordenació i de moderació de la Mobilitat des de l’abril de 

l’any 2007. Ja en el PAM (2004-2007) es definien com a objectius estratègics: promoure un pacte 

cívic per a la mobilitat sostenible (aprovat el setembre de 2005) i aprovar i implantar 

progressivament el Pla de mobilitat de Sant Boi. Objectius que, per tant, ja ha assolit l’equip de 

govern de l’Ajuntament. 

L’objectiu principal del Pla de Mobilitat és moderar el trànsit a Sant Boi i ordenar la mobilitat. Ara, 

, passem a veure una sèrie d’indicadors importants a l’hora de valorar la mobilitat en un municipi: 

la mobilitat generada, l’obligada i l’índex de motorització. 

Anàlisi de la mobilitat obligada 

La mobilitat obligada total està composada pels desplaçaments que, per motiu de treball, estudis o 

altres, es fan de forma habitual a Sant Boi de Llobregat. En concret es mesura els desplaçaments 

següents: 

 Desplaçaments a dins: Són aquells que tenen l'origen i la destinació a Sant Boi. Inclou els 

escolars, estudiants i ocupats que no es desplacen fora per què tenen l'activitat en el propi 

municipi.  



1 ASPECTES GENERALS  

....................................................................................... 
POEC de Sant Boi de Llobregat. Anàlisi i diagnòstic 18 

 Desplaçaments a fora: Són aquells que tenen l'origen a Sant Boi i la destinació en un altre 

municipi.  

 Desplaçaments des de fora: Els que tenen l'origen en un altre municipi i la destinació a Sant 

Boi. 

Tal i com es defineix a l’Idescat, font de les dades que presentarem a continuació, la mobilitat de 

la població ocupada per raons de treball permet el coneixement de la distribució territorial de 

l'ocupació laboral, a partir dels fluxos de desplaçament entre el lloc de residència i el lloc de 

treball.  

Taula 1: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball i mitjà de transport a Sant Boi, 

2001. 

  MITJANS DE TRANSPORT  

  Només Només Només Individual Individual Col·lectiu No   

  individual col·lectiu altres i col·lectiu i altres i altres aplicable TOTAL 
Desplaçaments 
dins 10.420 1.001 51 138 3 4 741 12.358 
Desplaçaments a 
fora 12.798 5.417 66 934 16 11 2.556 21.798 
Desplaçaments 
des de fora 8.750 1.877 39 398 3 6 90 11.163 

Total generats5 23.218 6.418 117 1.072 19 15 3.297 34.156 

Total atrets6 19.170 2.878 90 536 6 10 831 23.521 
Diferència 
atrets/generats7 -4.048 -3.540 -27 -536 -13 -5 -2.466 

 
-10.635 

Font: Idescat.  

Tipus de flux 

En relació als diferents tipus de flux de mobilitat obligada analitzats és important destacar que: 

- El principal flux són els desplaçaments a fora de Sant Boi que representen un 40,03% dels 

desplaçaments per mobilitat obligada. En canvi, els desplaçaments des de fora cap a Sant 

Boi representen un 27, 27%. 

- Per tant, Sant Boi genera més desplaçaments (34.156) que no pas n’atrau (23.251). És a 

dir, els desplaçaments dins del municipi més els desplaçaments a fora són superiors als 

desplaçaments dins el municipi més els desplaçaments des de fora. Així, el resultat del 

saldo és de -10.635, o el que és el mateix, de 10.635 persones desplaçades fora del 

                                                 

5 El total de desplaçaments generats són aquells que tenen l’origen en el propi municipi, tant si es queden en 
el propi municipi con si se’n van fora. 
6 El total de desplaçaments atrets són aquells que tenen la destinació en el municipi tant si tenen l’origen dins 
com fora. 
7 Diferència entre els desplaçaments procedents d’altres municipis menys els desplaçaments de Sant Boi cap a 
altres municipis. 
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municipi. Aquest fet pot ser un factor negatiu per al comerç de Sant Boi, per la possible 

evasió de despesa, en el cas que les localitats de destí tinguin una oferta comercial potent i 

a l’abast dels consumidors. 

 

Principals orígens i destinacions per motiu de treball 

Taula 2: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball i mitjà de transport a Sant Boi, 

2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat.  

només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable TOTAL

Desplaçaments interns 5672 1001 138 4748 58 663 78 12358
Desplaçaments a altres municipis 12743 5417 932 55 95 0 2556 21798
Barcelona 3503 2843 435 13 39 0 28 6861
Hospitalet de Llobregat, l' 1153 503 140 3 2 0 6 1807
Cornellà de Llobregat 932 359 70 3 7 0 6 1377
Prat de Llobregat, el 1023 138 28 4 2 0 4 1199
Martorell 277 612 23 1 6 0 1 920
Viladecans 611 119 20 3 3 0 2 758
Gavà 510 113 26 3 3 0 1 656
Sant Vicenç dels Horts 364 65 15 0 1 0 0 445
Sant Joan Despí 364 49 9 1 5 0 0 428
Esplugues de Llobregat 285 68 11 1 0 0 1 366
Santa Coloma de Cervelló 262 26 5 19 4 0 0 316
Sant Andreu de la Barca 255 44 11 0 3 0 0 313
Castellbisbal 263 20 5 0 0 0 0 288
Sant Just Desvern 194 16 5 0 0 0 0 215
Castelldefels 152 53 2 0 4 0 1 212
Sant Feliu de Llobregat 179 18 11 0 1 0 2 211
Rubí 174 10 1 0 0 0 0 185
Molins de Rei 160 15 4 0 2 0 1 182
Abrera 126 25 8 0 0 0 0 159
Sant Climent de Llobregat 144 7 2 0 0 0 0 153
Resta de Catalunya 1772 300 93 3 13 0 23 2204
Fora de Catalunya 40 14 8 1 0 0 90 153
Desplaçaments a varis municipis 0 0 0 0 0 0 2390 2390
Desplaçaments des d'altres municipis 8713 1877 389 37 57 0 90 11163
Barcelona 1714 623 98 9 18 0 9 2471
Viladecans 1168 257 54 15 9 0 4 1507
Hospitalet de Llobregat, l' 862 288 72 2 7 0 3 1234
Cornellà de Llobregat 523 128 21 0 4 0 2 678
Gavà 520 116 9 0 4 0 0 649
Prat de Llobregat, el 406 68 10 0 5 0 2 491
Castelldefels 363 47 13 1 0 0 0 424
Santa Coloma de Cervelló 342 30 14 2 2 0 0 390
Sant Vicenç dels Horts 246 53 12 1 3 0 0 315
Esplugues de Llobregat 177 35 13 2 1 0 0 228
Sant Joan Despí 183 21 2 0 0 0 2 208
Badalona 175 22 5 2 1 0 0 205
Sant Feliu de Llobregat 175 17 3 0 0 0 4 199
Santa Coloma de Gramenet 114 23 3 0 1 0 0 141
Sant Climent de Llobregat 107 2 3 0 1 0 1 114
Sant Andreu de la Barca 89 15 3 0 0 0 1 108
Molins de Rei 75 3 1 0 0 0 0 79
Sant Just Desvern 70 1 1 0 0 0 0 72
Torrelles de Llobregat 70 1 1 0 0 0 0 72
Vallirana 68 1 1 0 0 0 1 71
Resta de Catalunya 1266 126 50 3 1 0 61 1507
Total desplaçaments generats en el municipi 18415 6418 1070 4803 153 663 2634 34156
Total desplaçaments atrets pel municipi 14385 2878 527 4785 115 663 168 23521
Diferència entrades i sortides -4030 -3540 -543 -18 -38 0 -2466 -10635

MITJANS DE TRANSPORT
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En la taula 2 observem com aproximadament un 40% dels desplaçaments que es produeixen dins del 

municipi es fan a peu. Tot i així, el mitjà de transport preferit dels/les santboians/es, per fer els 

desplaçaments intraurbans, és l’individual (vehicle privat) que representa, aproximadament, un 46% 

de tots el desplaçaments. Pel que fa als desplaçaments interns amb transport col·lectiu, el 

percentatge és molt petit, amb un pes específic en relació al total de desplaçaments del 8%. 

Aquesta dades, doncs, indiquen que el mitjà de transport privat és el més utilitzat a Sant Boi i que 

l’ús de transport públic (autobús) és força reduït. 

Gràfic 1. Repartiment modal dels desplaçaments interns per motiu de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop analitzem el grup de desplaçaments més significatiu a Sant Boi, els que es fan des de Sant 

Boi cap a altres municipis, destaquen els 6.861 desplaçaments a Barcelona (31,5%). Poc més de la 

meitat (51%) dels moviments a Barcelona es fan amb mitjà de transport individual, valor 

lleugerament superior als fets amb transport col·lectiu que no arriben al 42%. A continuació, els 

municipis que reben major quantitat de desplaçaments des de Sant Boi són l’Hospitalet de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat (municipis tots ells propers a Sant Boi), que 

representen respectivament el 8,2%, el 6,3% i el 5,5% dels desplaçaments fora del municipi. 

Pel que fa als desplaçaments des d’altres municipis cap a Sant Boi, tal i com passa en els 

desplaçaments des de Sant Boi, Barcelona és el principal origen, amb 1.463 desplaçaments, que 

representen el 22,1%. La majoria de desplaçament des de Barcelona es fan en transport individual. 

Pel que fa a la resta de municipis, apareix Viladecans com el segon origen per importància amb un 

13,5% dels desplaçaments. A continuació hi ha l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà, amb un 11% i un 

6,1% del total. 

Anàlisi de la motorització: 

Sant Boi té un índex de motorització l’any 2005 de 528 vehicles per cada 1000 habitants inferior a 

l’índex del Baix Llobregat (575). En relació al conjunt de Catalunya, l’índex és força inferior ja que 
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a Catalunya hi ha 654 vehicles per cada 1.000 habitants. És important remarcar que, l’any 2005, 

Sant Boi té 109 vehicles més per 1.000 habitants que l’any 2001. Així, l’increment durant el període 

1991-2005 és del 26%, lleugerament inferior a la variació comarcal i a la de Catalunya en el seu 

conjunt, que han tingut increments del 27,8% i del 30%, respectivament.  

Taula 2: Índex de motorització a Sant Boi, 1991-2005. 

Índex de motorització Sant Boi Baix Llobregat Catalunya 
1991 419 450 503
1998 500 594 567
2003 503 550 629
2005 528 575 654

Variació (1991-2005) 26,0% 27,8% 30,0%

Font: Pla de Moderació i Ordenació de la Mobilitat de Sant Boi de Llobregat, 2007 i elaboració pròpia. 
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1.3 DEMOGRAFIA 

En aquest apartat s’analitzen els principals indicadors i tendències pel que fa a la població. 

Sant Boi de Llobregat ha registrat en els últims anys un creixement de població en els darrers 9 anys 

molt baix, tal i com es pot veure en la taula següent, fins arribar als 81.727 habitants que té 

actualment. La densitat de la població a Sant Boi és de 3.766,3 habitants per Km², densitat més 

elevada que en el conjunt del Baix Llobregat que és de 1.588,5 habitants per Km². Sant Boi 

representa un 10,6% de la població de la comarca. 

Taula 3: Evolució de la població a Sant Boi de Llobregat (1999-2007). 

Any Sant Boi de Llobregat Variació interanual 

2007 81.127 -0,30% 

2006 81.368 0,23% 

2005 81.181 0,68% 

2004 80.636 -0,13% 

2003 80.738 0,87% 

2002 80.041 0,73% 

2001 79.463 0,16% 

2000 79.337 0,36% 

1999 79.050 0,53% 

Font: Idescat, Ajuntament de Sant Boi i elaboració pròpia. 

Aquesta taula reflecteix com en dues ocasions, els anys 2004 i 2007, la població fins i tot decreix, 

amb un 0,13% i un 0,30% respectivament. L’increment de població més important, 0,87%, es va 

registrar l’any 2003. Si agafem el període sencer, és a dir l’increment acumulat entre l’any 1999 i el 

2007, l’augment de població és del 2,6%.  

El creixement de població, si el posem en relació amb la tendència enregistrada a nivell de 

província de Barcelona i de Catalunya, trobem que és proporcionalment molt inferior. Així, entre els 

anys 1999 i 2007, a Barcelona província el creixement acumulat ha estat del 13,3% i, a Catalunya 

encara més elevat, amb un increment del 16,2%. Pel que fa a la comarca del Baix Llobregat, el 

creixement en els últims 9 anys ha estat del 15,8%.  

Aquestes dades, en conjunt, ens confirmen que el creixement de població a Sant Boi  ha estat molt 

inferior que al dels àmbits territorials en els quals està inscrit, fet que ens porta a pensar que 

l’atracció del municipi en relació a l’habitatge o el treball ha estat baix.  

Tot i això, com veurem en el gràfic següent, la tendència és similar quant a les variacions 

interanuals, és a dir, pel que fa a tendències sense tenir en compte el percentatge de variació. Així, 

hi ha similitud en les puntes de màxim creixement entre els anys 2002-2003 i l’any 2005 i, també, 

en els anys de baix creixement (i en el cas de Sant Boi de decreixement) enregistrats els anys 2004 i 

2007. 
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Gràfic 1: Increments de població (1999-2007). Àmbits territorials de referència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat i elaboració pròpia. 

Si tenim en compte el municipis dels voltants8 de Sant Boi de Llobregat podem observar com la 

relació és similar en els casos de Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat i l’Hospitalet de 

Llobregat, aquests dos últims, fins i tot, amb uns increments inferiors als de Sant Boi. En canvi, els 

municipis de Molins de Rei, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans, Sant Joan Despí i 

Castelldefels tenen creixements superiors. 

Gràfic 2: Increments de població (1999-2007). Entorn de Sant Boi de Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat i elaboració pròpia. 

                                                 

8 Per fer aquesta comparació intermunicipal no hem pres com a referència els municipis fronterers amb Sant 
Boi si no els municipis pròxims amb un pes poblacional més important i, per tant, més rellevant a l’hora de fer 
comparacions. Amb tot, sí que hi ha 4 municipis que limiten amb Sant Boi: Viladecans, el Prat de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí. 

-3,00%

0,00%

3,00%

6,00%

9,00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sant Boi de Llobregat Sant Feliu de Llobregat Molins de Rei
Cornellà de Llobregat Hospitalet de Llobregat Barcelona
Viladecans Castelldefels El Prat de Llobregat
Sant Joan Despí

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Catalunya Barcelona Baix Llobregat Sant Boi de Llobregat



1 ASPECTES GENERALS  

....................................................................................... 
POEC de Sant Boi de Llobregat. Anàlisi i diagnòstic 24 

En aquest sentit, també és interessant comparar l’increment acumulat entre els 10 municipis al 

llarg del període 1999-2007 per veure les diferències més importants quant a evolució de la 

població, com es pot observar a la taula següent: 

Taula 4: Variació (1999-2007). Entorn de Sant Boi de Llobregat. 

MUNICIPI Variació (1999-2007) 

Castelldefels 36,1% 

Molins de Rei 21,6% 

Sant Joan Despí 15,3% 

Sant Feliu de Llobregat 14,4% 

Barcelona 13,3% 

Viladecans 11,1% 

Cornellà de Llobregat 5,2% 

Sant Boi de Llobregat 2,6% 

Hospitalet de Llobregat 1,6% 

El Prat de Llobregat -0,2% 

Font: Idescat i elaboració pròpia. 

A continuació analitzem la variació de població a nivell municipal per districtes. Sant Boi de 

Llobregat, a efectes administratius, es divideix en 6 districtes: Districte 1 (Ciutat cooperativa-Molí 

Nou); Districte 2 (Marianao); Districte 3 (Barri Centre); Districte 4 (Els Vinyets-Molí Vell); Districte 5 

(Camps Blancs-Els canons-Les Orioles); Districte 6 (Casablanca). 

Gràfic 3: Moviment de població a Sant Boi per districtes (1996-2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Sant Boi en xifres. Servei de base i planificació. 
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Gràfic 4: Variació (%) de població a Sant Boi per districtes (1996-2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Sant Boi en xifres. Servei de base i planificació. 

Taula 5: variacions 1996-2001-2006 per districtes. 

 

 

Font: Elaboració pròpia i Sant Boi en xifres. Servei de base i planificació. 

La primera conclusió que podem extreure dels gràfics és que, entre l’any 1996 i el 2001, la variació 

de la població, ja sigui aquesta positiva o negativa, va ser molt més important que durant el 

següent període analitzat, el comprès entre l’any 2001 i el 2006. Només hi ha hagut un districte que 

gairebé no ha experimentat cap variació, el Barri Centre (Districte 3). Els barris de Casablanca i de 

Marianao (Districtes 6 i 2, respectivament) van experimentar un creixement important durant el 

període 1996-2001. Per contra, a Vinyets-Molí Vell i Camps Blancs- Els Canons- Les Orioles (Districtes 

1 i 5) van tenir un decreixement de població considerable entre el mateix període (1996-2001), al 

voltant del 10%.  

Gràfic 5: distribució en nombres absoluts de la població per districtes, any 2007. 

 

 

 

 

 

Font: Sant Boi en xifres. Servei de base i planificació. 

DISTRICTE 1 DISTRICTE 2 DISTRICTE 3 DISTRICTE 4 DISTRICTE 5 DISTRICTE 6
Població % Població % Població % Població % Població % Població %

1996 10.661 0 28.507 0 13.874 0 15.768 0 5.381 0 4.652 0
2001 9.492 -11% 30.558 7,2% 13.763 -0,8% 16.656 5,6% 4.866 -9,6% 5.435 16,8%
2006 9.489 0% 31.775 4,0% 13.963 1,5% 15.814 -5,1% 4.768 -2,0% 5.559 2,3%
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També és rellevant posar de manifest el pes poblacional que té el barri de Marianao en el conjunt 

de la població. L’any 2007, Marianano, amb 31.604 habitants, representa el 38,96% de Sant Boi. La 

resta de districtes tenen una població que oscil·la entre els 5.000 i els 15.000 habitants. El que 

menys habitants tenen són Camps Blancs i Casablanca que representen el 5,8% i el 6,9% 

respectivament. 

Pel que fa a les densitats de població en els districtes, destaca el barri centre que és el que té una 

densitat més alta, amb 13.345,7 habitants per Km², 3,5 vegades superior a la mitjana del municipi, 

mentre que, el barri de Vinyets-Molí Vell és el que té la densitat més baixa, amb 1.368 habitants 

per Km², 2,7 vegades inferior que la mitjana de Sant Boi. 

Taula 6: Densitats de població per districte, 2007 

 Superfície Densitat 
DISTRICTE 1 1,54 6.184,4
DISTRICTE 2 4,31 7.332,7
DISTRICTE 3 1,05 13.345,7
DISTRICTE 4 11,47 1.368,4
DISTRICTE 5 1,7 2.764,1
DISTRICTE 6 1,47 3.803,4
Total 21,54 3.766,3

Font: Sant Boi en xifres. Servei de base i planificació 

La població d’origen estranger a Sant Boi de Llobregat representa un 9,3% del total de població 

resident, l’any 2007. Del total de població d’origen estranger, un 10% procedeix d’algun dels països 

de la Unió Europea (UE) i, per tant, un 90% són d’origen extracomunitari. Els originaris de l’Amèrica 

del sud i del Magrib són la població d’origen estranger majoritària, amb un 41% i un 31% 

respectivament. La resta de casos ja són menys significatius. 

Gràfic 6: procedència de la població total de Sant Boi de Llobregat, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Sant Boi en xifres. Servei de base i planificació. 
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Gràfic 7: procedència de la població estrangera de Sant Boi de Llobregat, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Sant Boi en xifres. Servei de base i planificació. 

 

En últim lloc, analitzem la distribució de la població de Sant Boi per grups d’edat. En línies 

generals podem afirmar que es tracta d’una població que no es troba en procés d’envelliment.  

Gràfic 8: estructura de la població per edats a Sant Boi de Llobregat, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Sant Boi en xifres. Servei de base i planificació. 

Tal i com podem veure al gràfic 7, el grup més nombrós de la població és el que té edats entre el 

els 30 i els 44 anys, amb un 25,8%. El segon grup d’edat més nombrós és el que té entre 45 i 64 

anys. A aquest últim grup, si hi sumem els que tenen més de 64 anys, trobem que el 39,2% de la 

població de Sant Boi té més de 45 anys. El grup de joves, els menors de 16 anys i els que tenen 

entre 16 i 29 anys, representen en conjunt un 35% de la població. 
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A continuació passem a analitzar l’estructura d’edat de la població per districte per veure si hi ha 

diferències significatives entre ells. 

Gràfic 9: Grups d’edat per districte, 2007. 

 

 

 

 

 

 

Font: Sant Boi en xifres. Servei de base i planificació. 

A partir d’aquesta gràfica podem veure com els districtes amb població més envellida són Ciutat 

Cooperativa-Molí Nou i Camps Blans. D’altra banda els barris que tenen menys població menor de 16 

anys són Ciutat Cooperativa-Molí Nou i el Centre. 

En últim lloc fem una comparació per grups d’edat amb la comarca del Baix Llobregat i amb 

Catalunya per veure les diferències i/o similituds segons àmbit territorial. 

Taula 7: Població segons franges d’edat a Sant Boi, Baix Llobregat i Catalunya, 2007. 

 
 

0 a 14 
anys 

% sobre 
total 

15 a 64 
anys 

% sobre 
total 

més de 65 
anys 

% sobre 
total 

Sant Boi 11.831 14,66% 57.125 70,76% 11.771 14,58% 
Baix Llobregat 122.764 15,91% 546.263 70,80% 102.489 13,28% 
Catalunya 1046915 14,52% 4.979.965 69,07% 1.183.000 16,41% 

Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

A partir d’aquesta taula podem observar com la població de Sant Boi de més edat, és a dir, la que 

té més de 65 anys és lleugerament superior que en el cas del Baix de Llobregat però gairebé dos 

punts percentuals inferior que en el cas de Catalunya. Pel que fa la població en edat activa, Sant 

Boi es troba en una situació idèntica a les de les entitats territorials de caire superior i la població 

més jove és inferior a Sant Boi que al conjunt del Baix Llobregat i una mica superior que a 

Catalunya. 

Previsió de població 

En relació a la previsió per als propers anys, a l’Agenda 21 de Sant Boi s’indica que d’aquí a l’any 

2010 hi haurà un increment moderat de població fins assolir els 87.000 habitants. Amb tot, aquesta 

dada sembla poc probable tenint en compte que amb dades de 31 de desembre de 2007, la població 

de Sant Boi no arriba als 82.000 habitants. 
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1.4 PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC: POBLACIÓ OCUPADA I ATUR 

La població ocupada a Sant Boi, segons dades de l’Idescat de l’any 2001, es concentra bàsicament al 

sector serveis i representa un 57,2% de les 34.156 persones ocupades aquell any. Aquesta xifra és 

molt similar, encara que inferior, a la del Baix Llobregat (59,3%) i a la de Catalunya (62%).  

Taula 8: Població activa i no activa a Sant Boi, el Baix Llobregat i Catalunya, 2001. 

 
Activa 

 Ocupada % Desocupada % Total 

 
 

% 
Població 
16 anys i 

+ 

Inactiva 

 
 

% 
Població 
16 anys i 

+ 

 
 

Població 
de 16 

anys i + 

 

Sant Boi 34.156 88% 4.747 12% 38.903 59,40% 26.589 40,60% 65.492 
Baix 
Llobregat 319.021 89% 37.684 11% 356.705 61,70% 221.427 38,30% 578.132 
Catalunya 2.815.126 90% 318.935 10% 3.134.061 58,35% 2236888 41,65% 5.370.949 

Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

Ara passem a analitzar les dades d’atur a Sant Boi comparades amb les dades de la comarca i de 

Catalunya. 

L’atur registrat9 a Sant Boi segons dades de l’Idescat és de 3.103 persones amb una tendència a la 

baixa a partir del fort increment que hi va haver l’any 2004, que representen un 3,7% de la població 

de Sant Boi l’any 2007. Pel que fa al Baix Llobregat l’atur registrat és de 27.939 persones (3,6% de 

la població total), per tant, Sant Boi representa un 11,1% de la població aturada del conjunt de la 

comarca. A Catalunya l’atur registrat és de 254.720 persones, un 3,5% de la població. A la següent 

taula podem veure la tendència pel que fa a l’atur registrat a Sant Boi des de l’any 1997, per tenir 

la sèrie temporal dels últims 10 anys.  

Gràfic 10: Atur registrat a Sant Boi de Llobregat entre l’any 1997-2007 

 

 

 

 

 

 

Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

                                                 

9 L’atur registrat, recordem, és el nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, hagin treballat 
amb anterioritat o no, registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o de l'INEM. 



1 ASPECTES GENERALS  

....................................................................................... 
POEC de Sant Boi de Llobregat. Anàlisi i diagnòstic 30 

En el sector serveis és on hi ha major concentració d’atur registrat, representa l’any 2007 el 58,8% 

del total. Al següent gràfic podem observar la distribució per grans sectors d’activitat. Al Baix 

Llobregat el pes del sector serveis sobre el conjunt d’atur registrat és lleugerament superior que en 

el cas de Sant Boi, amb un 62,4% del total i exactament passa a Catalunya. 

Taula 9: Atur registrat a Sant Boi, Baix Llobregat i Catalunya al sector serveis, 2007. 

 Agricultura  Indústria Construcció Serveis 
% 
total 

Sense  
ocupació anterior Total 

Sant Boi 20 879 280 1825 58,8% 99 3103 
Baix 
Llobregat 126 6.908 2.336 17.426 62,4% 1.143 27.939 
Catalunya 3.217 59.263 21.128 159.598 62,7% 11.514 254.720 

Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

Si passem a analitzar l’atur segons branques d’activitat trobem que el comerç i automoció agrupa el 

15,3% de l’atur registrat a Sant Boi, i el sector de l’hosteleria el 5,8%, per tant, entre les dues 

branques d’activitat sumen el 21,1% de l’atur registrat. L’atur registrat al Baix Llobregat en les 

branques de comerç i automoció i d’hosteleria és del 13,8% i del 5,7%, respectivament. Entre les 

dues branques representen un 19,5% de l’atur registrat al conjunt de la comarca. Per tant, el 

percentatge d’atur registrat és lleugerament superior en el cas de Sant Boi, bàsicament perquè hi 

ha gairebé dos punts percentuals més d’atur en la branca del comerç. 

Taula 10: Atur registrat a Sant Boi, Baix Llobregat i Catalunya a les branques d’activitat comerç 

i hosteleria, 2007. 

 Comerç % total Hosteleria % total Total 
Sant Boi 475 15,3% 180 5,8% 3103 
Baix Llobregat 3.861 13,8% 1.601 5,7% 27.939 
Catalunya 34.951 13,7% 20.569 8,1% 254.720 

Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 


