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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
En aquest context de canvi econòmic i dels ritmes d’arribada dels fluxos migratoris, aquest treball aborda els efectes de 
la població immigrant sobre les empreses manufactureres localitzades en ciutats catalanes amb més de 1.000 habitants 
durant el període 2000-2008. El desenvolupament empíric posa especial èmfasi en la localització d’empreses i la 
població immigrada així com l’impacte que exerceix sobre el comportament de les empreses. Per tal de recollir les 
dades hem treballat amb tres bases de dades diferents: dades ofertes per Idescat, INE i Sistema de Anàlisis de 
Balances Ibéricos. En especial aquesta darrera base ha ofert informació a nivell individual de les empreses el qual ha 
requerit un procés de depuració complex i exhaustiu a través de programació estadística. 
 
En la literatura sobre els impactes econòmics dels immigrants predominen els treballs que han abordat un impacte 
sobre el mercat de treball, posant especial èmfasis en els diferencials salarials i la reducció de la bretxa salarial en 
funció del temps de residència dels immigrants. En canvi, en poques ocasions s’ha analitzat l’efecte de la immigració 
sobre el comportament de l’empresa. L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’impacte dels entorns amb població 
immigrant a les ciutats catalanes i de forma més específica amb el creixement de les empreses locals i l’evolució dels 
seus nivells d’eficiència.  
 
Els objectius concrets que volem analitzar són els següents:  
i) mostrar les principals conclusions de la literatura 
ii) observar les pautes de localització d’immigrants 
iii) mostrar les pautes de localització de les empreses 
iv) analitzar si les ciutats catalanes amb una major població immigrant presenten un impacte positiu o negatiu sobre el 
creixement de les empreses locals i l’evolució dels seus nivells d’eficiència a través d’eines economètriques.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This study addresses the effects of immigrants on the Catalan manufacturing firms located in cities with more 
than 1,000 people during the period 2000-2008. In particular, we take into account the relationship between 
firms and the immigrant population and the impact that they have on firm behaviour. In order to tackle with the 
empirical data, three different databases have been used: data provided by Idescat, INE and Sistema de Análisis 
de Balances Ibéricos (SABI). SABI has provided basic information at firm level which has required a complex 
and exhaustive process of filtering through statistical programming.  
 
The usual approach in the literature on the economic impacts of immigrants has mainly considered the impact 
on the labor market, with special emphasis on wage differentials. However, the effect of immigration on the firm 
behaviour has been scarcely analysed. The aim of this study is to analyse the impact of immigrants in Catalan 
cities on firm growth.  
 
The specific objectives that we analyse are:  
i) to show the main conclusions of the empirical  and theoretical literature  
ii) to observe the location patterns of immigrants  
iii) to show the patterns of firm location  
iv) to analyse whether the Catalan cities with more immigrants have a positive or negative impact on the growth 
of local businesses and the evolution of their levels of efficiency through econometric tools.      

 



 
 

 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 
 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
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1. INTRODUCCIÓ  
 
1.1. Contextualització dels objectius 
 
Des dels anys noranta ençà els fluxos migratoris entre països han crescut 
força. En l’actualitat s’estima que el 3% de la població mundial són immigrants. 
Els desplaçaments massius de població han estat una constant històrica, però 
mai s’havien registrat els nivells assolits arran del procés de globalització en el 
que estem immersos. Avui la població dels continents, països o ciutats és el 
resultat acumulatiu de les successives onades migratòries que han tingut lloc al 
llarg de la història. En alguns casos l’homogeneïtat de la població és tan sols 
aparent, doncs el perfil social i cultural actual posa de manifest la influència 
d’una intensa història migratòria. 
 
Els moviments a la cerca d’escenaris de vida més atractius per als adults i les 
generacions futures és una constant de totes les corrents migratòries. La 
població mundial tendeix a migrar d’un país a un altre segons les oportunitats i 
les expectatives que ofereixen els diferents emplaçaments. El resultat és la 
configuració d’uns col·lectius humans amb elevats nivells de diversitat i una 
cultura plural que s’ha anat configurant al llarg del temps. 
 
Catalunya s’incorpora tard als moviments migratoris contemporanis. La primera 
onada migratòria va tenir lloc durant els anys 60 i 70 del segle passat i la 
població va trobar l’ocupació que no existia en les regions del sud de l’Estat 
espanyol en les activitats industrials de Barcelona i els seus voltants. Tot i la 
intensa entrada d’immigrants que va tenir lloc durant el període 
d’industrialització dels anys 60 i 70, el pes de la població immigrant va créixer a 
ritmes sostinguts fins a finals de segle. En efecte, segons el padró de 1 de 
gener del 2000 Catalunya comptava amb 181.590 estrangers. Ara bé, la 
segona onada immigratòria  que va tenir lloc en la primera dècada del segle 
actual la procedència dels fluxos d’immigrants prové de fora de l’Estat espanyol 
i els ritmes d’entrada són molt més elevats. De fet, d’acord amb les dades de 
l’Enquesta nacional d’immigrants 2007 de l’INE, quasi bé el 73% dels 
immigrants actuals van arribar entre l’any 1997 i el 2007, sent el quinquenni 
2002-2007 aquell que concentra a més població immigrant. 
 
Aquest increment dels fluxos migratoris, ha donat lloc a un increment de la 
presència d’immigrants sobre la població total. En efecte, si l’any 2000 el 2,9% 
de les persones que vivien a Catalunya eren d'origen estranger, ara el nombre 
d’immigrants ascendeix al 13,1%. Una particularitat d’aquesta segona onada 
migratòria és que les pautes de localització varen ser més disperses en no 
concentrar-se exclusivament als voltants de Barcelona. De fet si un 13,1% de la 
població de Catalunya és d'origen estranger, en vint comarques se supera 
aquest percentatge. L'Alt Empordà (21,9%) i la Segarra (20,3%) són les que 
tenen una proporció més alta d'immigrants, mentre que el Ripollès (6,3%) i el 
Berguedà (7,6%) són les que en tenen un índex més baix, mentre que cap 
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comarca catalana registra un nivell inferior a la mitjana europea, que és del 
5,9%. 
 
Si comparem l’evolució de Catalunya i Espanya, a nivell l’estatal els moviments 
migratoris dels darrers anys també tenen lloc més tard que a la resta de països 
veïns, tot i que el ritme d’entrada d’immigrants és molt intens. A partir de 1988 
Espanya ha estat un dels principals destins dels immigrants de la Unió 
Europea. Així, l’any 1988 els immigrants a Espanya representaven l’1,60% de 
la població total, xifra molt baixa si la comparem amb els països més 
desenvolupats de la UE. En canvi, l’any 2004 la població nascuda a l’estranger 
ascendia al 7,02% de la població total, i l’1 de gener de 2010 la població 
immigrant ja representava l’12,22% de la població espanyola, i l’avenç de 
dades a 1 de gener de 2011 apunten a una disminució de la taxa d’immigració 
fins al 12,15%.  
 
L’entrada d’immigrants tant a Espanya com a Catalunya durant el període 
1998-2010 ha registrat taxes de creixement molt elevades, especialment durant 
el període comprès entre els anys 2000 i 2003. Durant aquests anys en els 
fluxos d’immigrants procedents de països en vies de desenvolupament 
predominen els actius joves d’ambdós sexes, amb baixos nivells de formació i, 
sovint, amb dificultats per a l’expressió oral, que procedeixen d’Àfrica, Sud-
americà, i en menor mesura d’Àsia i els països centrals d’Europa. 
Posteriorment, el procés de reagrupació familiar ha ocasionat la migració dels 
consorts, fills i, amb menor freqüència, els pares. El gran contingent migratori 
ha donat lloc a un creixement elevat de la població espanyola, si bé la seva 
distribució difereix entre les ciutats, principals receptores, i el camp i entre les 
regions riques i pobres.  
 
La gran importància quantitativa dels fluxos migratoris i els seus efectes sobre 
els  mercats de treball dels països de destí ha donat lloc a una rica literatura 
sobre els determinants dels fluxos d’immigració i els seus efectes sobre els 
països receptors. El fenomen de la migració no es circumscriu a l’àmbit 
econòmic, donades la seva vessant jurídica relacionada amb la naturalesa de 
les institucions i el seu cos jurídic –lleis d’estrangeria, reglaments i normes 
d’acollida i reagrupament familiar-; i la seva vessant social derivada de la 
presència de serveis assistencials i de la residència prèvia d’altres immigrants. 
En canvi, en l’arrel dels processos migratoris predominen les raons 
econòmiques relacionades amb l’atractiu del mercat de treball del país de destí 
o la falta d’oportunitats del país d’origen. Des d’una perspectiva dual, en 
general els models econòmics han abordat els fluxos migratoris a través de les 
teories “push” i “pull” que posen l’accent en els factors que expliquen la sortida 
o bé els elements que determinen la demanda o l’elecció d’un determinat país 
de destí (García i López, 2005). 
 
De fet, l’entrada de població estrangera durant la primera dècada del segle XXI 
va registrar el punt àlgid l'any 2002 (Gràfica 1 i 2), quan la taxa de variació 
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Gràfica 2. 
Creixement interanual de la població 
estrangera. Catalunya. 1998-2009 

interanual de la població estrangera va arribar al 48,5%. A partir de l’any 2002 
les xifres de creixement interanual registraren nivells elevats però que han anat 
minvant considerablement, situant-se l'any 2010 en un 0,8% de creixement 
interanual (Gràfica 2). La crisi econòmica provoca un canvi en el model 
migratori, bàsicament per dos fenòmens: per una banda, hi ha el retorn 
d’alguns immigrants als seus països d’origen i, per altra banda,  el canvi en les 
estratègies migratòries amb l’aparició de nous països receptors. 
 
Segons l'Estadística de Variacions Residencials els primers símptomes de la 
crisi financera aviat es traslladen a la frenada en les entrades d’estrangers a 
Catalunya. Entre 2007 i 2008,  les entrades d’estrangers varen caure un 12,7%, 
malgrat el nombre absolut d'arribades procedents de l'estranger va ser el tercer 
més nombrós de tot el període 1999-2008. Paral·lelament, també augmentà el 
volum de sortides de persones estrangeres cap a l'estranger, com a 
conseqüència dels retorns als països d'origen. 
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A 1 de gener de 2010 (darreres xifres oficials), hi havia a Catalunya 7.275.420 
persones empadronades, de les quals 1.189.279 tenien passaport estranger, 
mentre l’any 2010 les persones empadronades ascendiren a 7.512.381, de les 
quals tenien nacionalitat espanyola eren 6.313.843 i les persones amb 
nacionalitat estrangera eren 1.198.538, és a dir el 15,95%. És important retenir 
aquesta informació, doncs els factors “push” o “pull” que provoquen la migració 
i els seus efectes sobre el país de destí varien en funció del nivell de renda per 
càpita dels països d’origen.  
 
En aquest context, l’economia ha absorbit la mà d’obra immigrant gràcies a una 
redistribució dels llocs d’ocupació entre els treballadors natius i els nouvinguts i 
l’elevat creixement en sectors intensius en mà d’obra durant els darrers anys. 
Tanmateix, el panorama actual ha canviat provocant que la destrucció de llocs 
de treball hagi estat més acusada en els sectors que van absorbir a més 
immigració. Fruit d’aquesta davallada, ja s’han començat a manifestar les 

Gràfica 1.  
Moviments de població estrangera a 
Catalunya. 
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primeres davallades en els fluxos nets d’arribada d’immigrants i, per tant, una 
disminució de la pressió d’absorció sobre les ciutats.  
 
 
1.2. Objectiu d’estudi  
 
En aquest context de canvi econòmic i dels ritmes d’arribada dels fluxos 
migratoris, aquest treball aborda els efectes de la població immigrant sobre les 
empreses manufactureres localitzades en ciutats catalanes amb més de 1.000 
habitants durant el període 2000-2008. El desenvolupament empíric posa 
especial èmfasi en la localització d’empreses i la població immigrada així com 
l’impacte que exerceix sobre el comportament de les empreses. Per tal de 
recollir les dades hem treballat amb tres bases de dades diferents: dades 
ofertes per Idescat, INE i Sistema de Anàlisis de Balances Ibéricos. En especial 
aquesta darrera base ha ofert informació a nivell individual de les empreses el 
qual ha requerit un procés de depuració complex i exhaustiu a través de 
programació estadística. 
 
En la literatura sobre els impactes econòmics dels immigrants predominen els 
treballs que han abordat un impacte sobre el mercat de treball, posant especial 
èmfasis en els diferencials salarials i la reducció de la bretxa salarial en funció 
del temps de residència dels immigrants. En canvi, en poques ocasions s’ha 
analitzat l’efecte de la immigració sobre el comportament de l’empresa. 
L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’impacte dels entorns amb població 
immigrant a les ciutats catalanes i de forma més específica amb el creixement 
de les empreses locals i l’evolució dels seus nivells d’eficiència.  
 
En aquest sentit, no considerem la població immigrant que treballa en un 
mercat laboral local específic, sinó que interpretem que les empreses es troben 
condicionades pel seu entorn més immediat. En aquest sentit, un dels factors 
que ha provocat un canvi més substancial sobre la fisonomia de les ciutats i la 
forma d’entendre la nostra societat ha estat l’arribada dels grans fluxos 
d’immigració.  
 
Els objectius concrets que volem analitzar són els següents:  

i) mostrar les principals conclusions de la literatura 
ii) observar les pautes de localització d’immigrants 
iii) mostrar les pautes de localització de les empreses 
iv) analitzar si les ciutats catalanes amb una major població immigrant 

presenten un impacte positiu o negatiu sobre el creixement de les 
empreses locals i l’evolució dels seus nivells d’eficiència a través 
d’eines economètriques.  

 
L’estructura d’aquesta memòria és la següent. Després d’aquest apartat, el 
següent capítol  analitza la literatura relacionada amb la diversitat cultural. El 
tercer capítol mostra l’evidència existent de les pautes de localització 
d’immigrants i d’empreses. El quart capítol realitza una anàlisi empírica de 
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l’impacte que exerceix la diversitat cultural sobre el comportament empresarial. 
Finalment, es presenten les conclusions i les polítiques.  
 
 
1.3. Antecedents 
 
En l’actualitat existeixen opinions divergents des de diferents perspectives 
sobre quin és l’impacte que origina la diversitat cultural de la població sobre les 
ciutats. Tanmateix a la literatura predomina l’evidència a favor de la presència 
d’externalitats positives. A continuació presentem les diverses vies que poden 
motivar que un entorn culturalment divers incideixi positivament sobre l’activitat 
empresarial.  
 
Per una banda, existeixen externalitats positives degudes a un enriquiment del 
desenvolupament humà i el canvi de mentalitat que suposa per a les 
poblacions receptores1 (Lazear, 1999; O’Reilly et al., 1998; Ottaviano i Peri, 
2005 i 2006; Berliant i Fujita, 2004). Per tant, el flux de nouvinguts pot 
influenciar positivament sobre la dinamicitat de la població i en la seva capacitat 
per absorbir noves idees i punts de vista. De fet l’obra “The Rise of the Creative 
Class” de Richard Florida (2002) tracta d’aproximar-se a la creativitat a través 
de proxies com el percentatge d’immigrants que conviuen en una determinada 
ciutat. La seva hipòtesis de treball és que una ciutat amb uns nivells de 
tolerància més elevats atraurà a població en termes generals més creativa i 
productiva el qual comportarà un impacte positiu sobre l’economia local 
(Berggren i Elinder, 2011). Per descomptat, l’abast d’aquests impactes 
dependran de les característiques del propis immigrants i de la seva localització 
dintre de les ciutats.  
 
A més a més, l’arribada de població estrangera permet que la població nativa 
estigui sotmesa a nous moviments culturals, nous béns i serveis per consumir i 
produir. Un exemple de l’increment de les possibilitats de consum és 
l’abaratiment de determinats serveis degut a l’augment de persones disposades 
a treballar. Més concretament, ens referim a sectors com els serveis domèstics 
que durant els darrers anys han estat desenvolupats per mà d’obra 
d’immigrant. Així, Cortes (2008) mostra evidència entre les ciutats americanes 
sobre l’efecte a la baixa que exerceixen els immigrants amb baixa qualificació 
sobre els preus. Lach (2007), per altra banda, utilitza un experiment natural 
com és l’arribada massiva d’immigrants de l’Antiga Unió Soviètica cap a Israel a 
l’any 1990 per a mesurar l’impacte sobre els preus. Els seus resultats també 
mostren la relació negativa entre l’arribada d’immigrants de baixa qualificació i 
l’evolució dels preus. Frattini (2008) mostra també l’impacte significatiu de la 
immigració, tot i que de forma limitada, sobre els preus de determinats béns i 

                                                 
1 La Declació Universal sobre la Diversitat Cultural (UNESCO, 2001) afirma que “la diversitat 
cultural és tan necessària per a la humanitat com la biodiversiat per a la natura” (Art. 1). La 
Constitució Europea proposada per la UE reforça també la idea de “unió en la diversitat”.  
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serveis (en especial en aquells sectors caracteritzats per treballadors amb baix 
salari). 
 
Una de les conseqüències que estan encara pendents d’analitzar és l’impacte 
que genera la immigració sobre l’estructura demogràfica, els països 
desenvolupats es caracteritzen per un envelliment de la població activa (els 
més joves entren més tard a treballar) i un envelliment progressiu de la 
població degut a la major esperança de vida. Aquest efecte estisores, més gent 
gran i un menor percentatge de població en edat de treballar disposada a 
treballar, posa en perill el sistema de benestar tradicional de molts països. En 
aquest sentit, l’arribada d’immigrants ha rejovenit l’estructura poblacional  
(Poot, 2008). Una de les incògnites és conèixer si aquest impacte s’allarga més 
en el temps.   
 
A més a més, existeix un bon argument econòmic per tal de sospitar que els 
nouvinguts incideixen positivament sobre la societat receptora: la diversitat 
d’habilitats. I és que els fluxos migratoris incrementen la diversitat del nivell de 
qualificacions en el mercat laboral local2. Des d’aquest punt de vista, la 
diversitat cultural pot incrementar l’atractiu de municipis i ciutats per a la 
localització d’empreses amb necessitats de disposar de treballadors de 
diverses qualificacions i tenir un entorn divers.  
 
Un dels efectes importants de disposar una major varietat de nivells de 
qualificació entre els treballadors és l’augment de la productivitat. En aquest 
sentit, la literatura apunta cap a un increment del retorn de la inversió davant 
una major presència d’immigrants en una territori. Aquest efecte no té perquè 
ser immediat i, ben al contrari, acostuma a succeir un efecte a curt i llarg 
termini. Així a curt termini, la major disponibilitat de mà d’obra pot donar lloc a 
una resistència a la inversió en capital i tecnologia donat que es troben amb 
més facilitat treballadors en el mercat laboral local. No obstant això, en el mig 
termini s’espera que l’economia local s’expandirà i, per tant, les empreses 
tindran la necessitat d’incrementar l’estoc de capital el qual millorarà la 
productivitat de la inversió realitzada. En aquesta línia, existeix evidència per 
als Estats Units que observa que la ràtio capital-treball no disminueix amb 
l’arribada dels immigrants, mentre que s’observa un lleuger increment de la 
productivitat (Peri, 2009)3. En concret les estimacions mostren que l’increment 
en un 1% dels immigrants en el mercat laboral repercuteix positivament sobre 
el salari per treballador en un 0,5%. En aquest sentit, Peri (2009) suggereix que 
els immigrants faciliten l’especialització eficient de tasques. En termes 
generals, la recerca duta a terme per Manarcorda et al. (2010), D’Amuri, 
Ottaviano i Peri (2008), Ottaviano i Peri (2005), Ottaviano i Peri (2006), Bellini 

                                                 
2 De fet, Borjas (1994) afirmà que “immigrants do jobs that natives do not want to do”. Des del 
seu punt de vista els immigrants ocuparien llocs de treball que els natius no voldrien. Malgrat 
aquesta interpretació, també és possible que els immigrants complementin als habilitats ja que 
tenen habilitats complementàries a la població nacional.    
3 Aquest autor analitza als 50 estats d’Estats Units entre 1960 i 2006.  
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et al. (2008) apunten cap a un efecte positiu dels entorns caracteritzats per una 
diversitat cultural i la productivitat.  
 
Finalment, un altre canal a través del qual la immigració pot incrementar la 
productivitat és a través dels canals de la internacionalització. Tot i que els 
efectes nets no estan clars, existeix una part de la literatura que suggereix que 
la immigració incrementa menys les exportacions i el turisme receptor que les 
importacions i el turisme emissor (Strutt et al., 2008). Tot i això, una major 
diversitat cultural també dóna lloc a un major comerç internacional.  
 
Per descomptat, les evidències que existeixen als estats americans estan 
condicionades a les restriccions d’entrada, al perfil de l’immigrant, els requisits 
de permanència en el país i, en termes generals, la política d’immigració i la 
política de benestar social. Tanmateix, la majoria dels països experimenten 
arribada de fluxos d’immigrants amb uns nivells de qualificació mitjans o baixos. 
Hem d’esperar les mateixes repercussions d’aquests immigrants sobre la 
productivitat? Per descomptat hem de ser prudents a l’hora d’extrapolar els 
resultats de la literatura ja que les externalitats positives que poden generar uns 
immigrants amb determinat perfil no tenen perquè tenir una influència tan 
significativa sobre els mecanismes de millora de la productivitat i d’acceleració 
de la inversió.  
 
Altres externalitats positives que poden generar la presència d’un major flux 
d’immigrants és la presència de majors habilitats emprenedores el qual pot 
repercutir positivament sobre la pròpia cultura emprenedora i la percepció del 
risc que pot tenir sobre la població (Schuetze i Antecol, 2007; Clydesdale, 
2008). 
 
Però per altra banda, també existeixen algunes evidències que posen en dubte 
sobre els beneficis reals de tenir una societat diversificada o homogènia. Així, 
una major presència de diferents cultures en un territori determinat pot implicar 
un increment de les dificultats de convivència que provoqui un cost per al 
municipi derivat en la gestió de conflictes. Entre les conseqüències principals 
podem destacar-ne vàries.  
 
En primer lloc, un entorn amb problemes d’integració social, pot donar lloc a un 
detriment de la qualitat de vida i de l’atractiu que pot tenir l’entorn per a 
l’ubicació d’empreses i població en aquestes localitats. Així, una major 
diversitat de cultures pot ocasionar una major preocupació per part de la 
societat, que poden ser més o menys racionals, com és l’impacte sobre 
l’ocupació i el salari, així com la possible erosió del valors i les tradicions de la 
societat receptora (Card et al., 2009). En aquest sentit, els territoris receptors 
d’immigrants poden veure a aquestos com a competidors directes en el mercat 
laboral. Tot i que els estudis empírics elaborats per Borjas (1994, 1995, 1999, 
2003) no han trobat una relació negativa entre immigració i salari o ocupació, 
degut a la manca d’immigrants en aquests salaris.  
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En segon lloc i derivat en part per l’anterior punt, un desviament de la despesa 
pública de partides bàsiques com l’educació i la salut, cap a altres més 
relacionades amb la cobertura social i el foment de la integració social.  
 
En tercer lloc, una intensa pressió de treballadors immigrants sobre el mercat 
local pot desplaçar cap a altres zones als treballadors natius que, en general, 
tenen major experiència laboral. La presència d’importants contingents 
d’immigrants donarà lloc a curt termini a una contenció salarial i una menor 
pressió sobre l’adquisició de tecnologies més eficients, donant lloc a una 
moderació de la ràtio capital-treball i de la productivitat. La migració dels 
treballadors natius cap a ciutats i pobles amb menor pressió dels immigrants 
comporta la pèrdua de treballadors qualificats amb experiència, la pèrdua 
d’emprenedors i la major aposta per estratègies de creixement basades en la 
reducció de costos i, per tant, més allunyades de les estratègies centrades en 
la innovació i la diferenciació de producte. En definitiva, la presència elevada de 
treballadors immigrants a escala local pot tenir efectes directes sobre el 
creixement de forma que el teixit industrial s’allunyi de la frontera tecnològica.  
 
Finalment, independentment de l’efecte negatiu de l’arribada dels nous 
immigrants es pot produir una pressió dels preus del sòl a l’alça degut a una 
major demanda de vivenda. Tanmateix, tal i com apunten alguns autors com 
Saiz (2003) la pressió no recau per igual sobre totes les tipologies de vivendes i 
ben al contrari, normalment existeix una major pressió sobre la vivenda de 
qualitat inferior.  
 
En aquest sentit, existeix un possible impacte negatiu degut a que la l’arribada 
de fluxos immigrants pot alterar els nivells de benestar social així com l’aparició 
de desamenities locals que no atreguin empreses i treballadors per anar a unes 
determinades localitats. Aquests impactes negatius contraresten les 
externalitats positives. De la capacitat d’equilibri d’ambdues forces s’obtindrà el 
resultat final que predomini a les nostres ciutats. 
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2. METODOLOGIA  
 
2.1. Descripció dels procediments portat a terme per al desenvolupament 
de la recerca. Tècniques de recollida d’informació, Procediment, Anàlisi 
de dades 
 
Per tal de desenvolupar el trebal, s’ha treballat amb tres bases de dades 
diferents: El Sistema de Anàlisis de Balances Ibéricos, el Anuario Económico 
de España i les dades estadístiques d’IDESCAT.  
 
Respecte la base de dades Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) 
aquesta recull informació dels balanços i comptes d’explotació presentats per 
les empreses espanyoles i portugueses al Registre Mercantil. La base de 
dades han estat creada a través de la compilació de la informació disponible en 
els Registres Mercantil a través de l’empresa Bureau van Dijk. La base de 
dades SABI és una font de dades amb una mostra d’empreses bastant 
elevada(superior 1.000.000 empreses). La representativitat de la base de 
dades és molt elevada degut a que les empreses estan obligades a declarar el 
nombre d’empleats en els seus estats comptables. Per finalitzar, aquesta base 
de dades s’ha escollit degut  a la seva gran versatilitat a l’hora de fer estudis 
tant a nivell macroeconòmic com a nivell microeconòmic  
 
La principal prestació de la base de dades és la possibilitat de conèixer la 
localització addicional sobre aquestes empreses. I és que existeixen altres 
bases de dades que identifiquen les empreses però cap d’elles amb el detall 
d’informació. Atès que l’objectiu d’aquest treball és analitzar la resposta de 
empreses a nivell de empresa, la base de dades constitueix una eina útil per 
realitzar un anàlisi en profunditat. Per aquest estudi hem seleccionat les 
empreses manufactureres ubicades als municipis catalans durant el període 
2000-2008. Tot i l’existència d’informació en anys posteriors, les dades no 
estaven totalment introduïdes en l’aplicatiu informàtic i, per tant, s’optà per no 
incorporar-les en l’anàlisi. 
 
El tractament estadístic a aquesta base de dades ha estat el següent:  

• Seleccionar de variables necessàries entre el conjunt disponible.  
• Seleccionar les empreses catalanes en els sectors manufacturers. 
• Descarregar manual de grups d’empreses amb la informació 

seleccionada. 
• Donar el format de panell de dades per a totes les empreses que 

es disposaven.  
• Realitzar la unió dels diferents arxius a través d’un programa 

específic.  
• Realitzar un procés de filtració d’empreses en el que es van 

tractar de trobar el màxim d’errors possibles així com empreses 
que poden ser categoritzades com outliers.  

• Finalment, es va establir una política per a omplir alguna de la 
informació que no es disposava per a determinades empreses.  
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La  segona base de dades és l’Anuario Económico de España la qual ofereix 
informació estadística, referida al àmbit municipal amb les corresponents 
agregacions a nivell provincial i autonòmic, que permet identificar i valorar les 
característiques del territori espanyol des de una doble perspectiva econòmica i 
comercial. L’abast geogràfic del estudi i la combinació en el mateix d’indicadors 
de tipus econòmic i comercial suposen un valor afegit important d’aquesta base 
de dades respecte a d’altres existents. Aquesta base de dades és compilada 
per l’entitat financera “La Caixa” i disponible per via web. Destacar l’elevada 
facilitat per a obtenir la informació. 
 
Aquesta base de dades estadístiques i  indicadors econòmico-comercials per a 
cadascun dels 3.252 municipis de més de 1.000 habitants, la població 
representa el 96,8% del total d’Espanya, així com els totals provincials, 
agrupats per comunitats autònomes, incloent en aquest cas la resta de 
municipis, és a dir, els de població inferior a 1.000 habitants.  S’ha de  destacar 
que en aquesta base de dades també es facilita informació relativa a l’evolució 
en els últims cinc anys (generalment 2004-2009) de 25 variables i indicadores 
econòmic-comercials sobre els següents temes: població, atur, parc de vehicles 
de motor, telèfons fixos, oficines bancàries, número d’activitats industrials, 
número d’activitats comercials majoristes, número d’activitats comercials 
minoristes, superfície de Centres Comercials, número d’activitats de restauració 
i bars, quota de mercat, índex turístic i índex d’activitat econòmica.  
 
El tractament estadístic a aquesta base de dades ha estat el següent:  

• Seleccionar de variables necessàries entre el conjunt disponible.  
• Seleccionar els municipis catalans.  
• Descarregar de les dades.  
• Donar format de panell de dades, el qual està disponible entre els 

anys 2000 i 2009.  
 
Amb tot s’ha de ser conscient que aquesta base de dades a nivell municipal no 
té en compte els municipis amb menys de 1.000 municipis que representen un 
percentatge molt baix de la població catalana.  
 
Finalment, es va obtenir informació a través de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya relacionada amb la nacionalitat i característiques de la població 
immigrant entre l’any 2000 i 2009. Aquesta informació és recollida a partir del 
Ministerio de Trabajo e Immigración. A aquesta darrera base de dades se li va 
donar un format de panell de dades per tal de realitzar el tractament.  
 
Aquestes bases de dades s’han utilitzat de forma separada i de forma conjunta. 
Tanmateix, per tal de realitzar les estimacions per a tot el panell de dades es va 
haver de realitzar la unió de les bases de dades el qual va provocar que 
algunes de les empreses que estaven en municipis amb població inferior a 
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1.000 habitants no apareguessin. Destacar que la unió de les tres bases de 
dades va ser un treball complex. 
 
Finalment, s’ha utilitzat informació complementària procedent del Padró 
municipal, entre d’altres, per tal de completar l’anàlisi.  
 
 
2.2. Funcions de l’equip del projecte 
 
 
Mercedes Teruel Carrizosa (investigadora principal), Universitat Rovira i 
Virgili 

• Tasques de direcció de l’equip 
• Tasques de coordinació entre els objectius establerts  
• Tasques de redacció  

 
Agustí Segarra Blasco, Universitat Rovira i Virgili 

• Tasques de revisió bibliogràfica 
• Tasques en l’ànàlisi de la localització de la immigració i els efectes de 

xarxa i recerca de literatura 
• Tasques de redacció  

 
Mónica Martín Bofarull, Universitat Rovira i Virgili 

• Tasques de revisió bibliogràfica 
• Tasques en l’ànàlisi de la localització de la immigració i els efectes de 

xarxa i recerca de literatura 
• Tasques de redacció 

 
Christian Duran Weitkamp, Universitat Rovira i Virgili 

• Tasques en l’ànàlisi de la localització de la immigració i els efectes de 
xarxa i recerca de literatura 

 
Personal contractat a través del projecte:  
 

Ferran Martínez, becari contractat pel projecte. 
• Tasques senzilles d’obtenció de dades i tractament estadístic. 

 
 
Col·laboradors externs:  
 
 Rafael Myro, Universidad Complutense de Madrid 

• Tasques d’assessorament tècnic  en les estimacions 
 
 Alexander Coad, SPRU - Science and Technology Policy Research 
(University of Sussex)   

• Tasques d’assessorament tècnic en l’assemblatge de les bases de 
dades. 

• Tasques de filtració de la base de dades SABI 
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2.3. Temporalització de les activitats 
 
La temporalització de les tasques ha estat aproximadament la següent:  
 

 1r 
mes 

2n 
mes 

3r 
mes 

4t 
mes

5è 
mes

6è 
mes

7è 
mes

8è 
mes

9è 
mes 

10 
mes 

11è 
mes

12è 
mes

Recollida de 
dades 

            

Tractament 
de les dades 

            

Revisió de la 
literatura 

            

Redacció de 
la revisió de 
la literatura 

            

Anàlisi 
descriptiva 

            

Anàlisi 
economètrica 

            

Discussió de 
polítiques 

            

Conclusions             
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3. RESULTATS  
 
3.1. Les pautes de localització de les empreses i dels immigrants 
 
En general, els països receptors dels fluxos d’immigrants han experimentat un 
creixement important dels actius laborals, una moderació del creixement dels 
salaris, unes taxes de creixement elevades i uns comptes públics amb 
superàvit. Al mercat de treball els treballadors natius poc qualificats 
competeixen directament amb els immigrants, mentre que en el comerç i en la 
indústria l’arribada de grans contingents afavoreix la contractació de 
treballadors i la moderació salarial. La immigració té efectes sobre la distribució 
de la renda al país receptor. Espanya és un bon exponent d’aquest quadre 
macroeconòmic. Ara bé, els efectes de la immigració no només han de tenir-se 
en compte des de la perspectiva macroeconòmica sinó que també han de tenir-
se en compte des d’una perspectiva microeconòmica que adopta com a unitat 
d’anàlisis l’empresa i pren en consideració les característiques sectorials i 
territorials. Quan es descendeix des de la vessant nacional a la vessant 
territorial l’estudi dels efectes de la immigració cobra un interès major.  
 
Quan observem la distribució regional dels immigrants a Catalunya crida 
l’atenció les grans diferències registrades entre unes regions i altres. Segons el 
Padró Municipal d’1 de gener de 2010 la població estrangera a Catalunya era 
de 1.198.538 persones i representava l’15,95% de la població total. La 
distribució dels immigrants és desigual a nivell regional. Així, les ciutats amb un 
stock d’immigrants superior responen en general a pautes de localització dels 
immigrants segons el dinamisme econòmic i l’especialització industrial. En 
general, aquests municipis són de grans dimensions. Tanmateix, tal i com 
veurem en aquest capítol en ocasions els municipis de petites dimensions 
també han sofert una intensa arribada de fluxos migratoris que, si bé en volum 
no són elevats, de forma relativa cal tenir-los en consideració.  
 
En el dilema entre ‘firms follow people or people follow firms’, l’evidència 
catalana i espanyola és clara: els immigrants prefereixen per a fixar la seva 
residència les regions dinàmiques que ofereixen una major diversitat 
d’alternatives laborals i que comptin ja amb una major proporció de població 
estrangera. En consonància amb l’anomenada Nova Teoria de les Migracions, 
que relaciona la decisió d’emigrar amb un procés de minimització del risc de la 
renda de les famílies pobles, les decisions de localització a Espanya estan 
relacionades amb la presència d’”efectes de xarxa” derivada de la presència de 
familiars o conciutadants i la diversitat d’activitats susceptibles d’oferir 
ocupació, sobretot entre els nouvinguts.  
 
La localització dels immigrants en major mesura en determinades ciutats 
catalanes ha tingut un efecte immediat sobre la demanda residencial i el mercat 
de treball. En general, els homes han trobat ocupació, més o menys estable, en 
la construcció, la indústria i el turisme, mentre que les dones han cobert les 
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necessitats d’assistència social, i amb menor freqüència s’han ocupat del 
turisme, el comerç i la indústria. Els elevats fluxos de treballadors immigrants 
han incrementat l’oferta de mà d’obra, en general, escassament qualificada i ha 
tingut un efecte directe sobre el creixement econòmic.  
 
En determinades ocasions la localització dels immigrants amb el transcurs del 
temps configura xarxes de conciutadans que fixen la seva residència en 
sistemes productius que s’articulen al voltant d’una determinada activitat 
industrial. Per exemple, la taxa alta d’immigrants procedents de Romania al 
municipi de La Sènia està vinculada a l’existència a la zona d’una gran 
concentració de fabricants de mobles. Recentment, la concentració especial 
dels immigrants ha cridat l’atenció als investigadors. Els immigrants tendeixen a 
concentrar-se a les ciutats i als pobles que tenen diverses alternatives 
d’ocupació i, en general, gaudeixen de nivells salarials elevats. La concentració 
d’immigrants té un impacte directe sobre els mercats locals de treball i els 
salaris, tot i que a nivell agregat aquests efectes poden ser més ambigus.  
 
A continuació presentem les pautes de localització de les empreses i de la 
població immigrant, fent un especial èmfasi entre la contraposició que ha 
generat l’efecte xarxa i el context econòmic.  
 
 
3.1.1. Les pautes de localització de les empreses i la població immigrant  
 
Com a primera aproximació de la localització de la població immigració i del 
context empresarial, a continuació presentarem la distribució de la població 
resident d’acord amb la dimensió de les ciutats (Taula 1). Per tal de captar 
l’existència de ritmes diferents entre municipis diferents els municipis es 
classifiquen en funció si el percentatge d’immigrants és superior o inferior a la 
mitjana catalana de cada any.  
 
Entre les 308 ciutats amb una taxa relativament baixa, el percentatge 
d’immigrants era igual a l’1,70% l’any 2000. Tanmateix, aquest percentatge va 
incrementar fins al 8,67% l’any 2009. És a dir, el nombre d’immigrants entre 
l’any 2000 i l’any 2009 incrementà en un 212,11%. Simultàniament, també 
podem veure que la taxa de creixement per a aquest període de la població 
total va decréixer durant aquest període un 38,92%. En concret, s’observa que 
són les ciutats amb un nombre d’habitants comprès entre 5.000 i 19.999 les 
que obtenen un creixement d’immigrants més gran (613,64%). I les regions que 
tenen entre 20.000 i 99.000 habitants són les que incrementen menys 
(297,29%). Finalment, destacar que els municipis que han incrementat el 
percentatge de població total és aquella amb un tamany comprés entre 5.000 
habitants i 19.999 habitants, curiosament les ciutats amb una major recepció 
d’immigrants durant aquest període.  
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Si ens fixem amb les ciutats amb la taxa d’immigrants relativament alta, podem 
observar que mentre aquesta taxa era del 4,28% l’any 2000, aquest 
percentatge va incrementar fins el 18,85% l’any 2009. A més a més, també 
veiem que mentre la població en aquestes regions va créixer un 10,16% durant 
el període 2000-09, la immigració ho va fer en un percentatge igual a 50,82%. 
En particular, aquest creixement de la immigració es va donar sobretot a les 
ciutats que tenen entre 20.000 i 99.000 habitants (59,96%) i a les ciutats que 
tenen més de 100.000 habitants (52,54%).  
 
Per tant, s’observa unes intensitats de creixement de la població immigrant en 
tots els municipis, independentment de la seva dimensió. Tanmateix, 
relativament l’impacte ha estat superior en aquelles ciutats que partien de 
valors inferiors. A més a més, en termes generals, s’observa que les ciutats 
més grans i amb nivells d’intensitat migratòria han guanyat població entre l’any 
2000 i el 2009, així com els municipis amb una població entre els 20.000 
habitants i les 99.999 habitants.  
 
Finalment, s’ha de destacar el fet que el nombre de ciutats amb una població 
de més 100.000 habitants ha incrementat el percentatge d’immigració per 
damunt de la mitjana de Catalunya.  
 
Després d’observar la distribució de la població, mostrarem les característiques 
de les empreses. La Taula 2 classifica les empreses en funció de la seva 
dimensió i es classifiquen les empreses en funció si són intensives en alta 
tecnologia o en baixa. A més a més, es presenten descriptors de les 
característiques bàsiques com són el nombre de treballadors, la productivitat i 
el salari.  
 
Tal i com poder observar, tant les empreses que es troben situades en ciutats 
amb una taxa d’immigrants relativament baixa com aquelles que situades en 
ciutats amb una taxa d’immigrants relativament alta, tenen en mitjana més 
treballadors, són més productives i paguen un salari més alt als seus 
treballadors si pertanyen a sectors amb alta intensitat tecnològica enlloc de 
pertànyer a sectors amb baixa intensitat tecnològica. Aquesta informació 
mostra com aquesta tipologia d’empresa és més competitiva en comparació 
amb les empreses no tecnològiques.  
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Taula 1. 
Distribució de població i immigració d’acord tamanys de ciutat (2000-2009) 

Ciutats amb taxa d’immigrants relativament baixa 
2000 2005 2009 

 

Número 
de 

ciutats 
Total 
Pobl. 

Total 
Immi. % 

Número 
de 

ciutats 
Total 
Pobl. 

Total 
Inmi. % 

Número 
de 

ciutats 
Total 
Pobl. 

Total 
Inmi. % 

Creixement 
Població  
2000-09 

(%) 

Creixement 
Immigració  

2000-09 
 (%) 

Més de 100.000 habitants 7 1.149.665 20.973 1,82 1 196.971 15.455 7,85 0 0 0 0,00 0 0 
Entre 20.000 i 99.999 hab. 23 1.037.210 18.435 1,78 21 745.950 50.313 6,74 20 745.533 73.241 9,82 -28,12 297,29 
Entre 5.000 i 19.999 hab. 69 621.010 9.509 1,53 72 647.474 37.020 5,72 86 827.000 67.860 8,21 33,17 613,64 
Menys de 5.000 habitants 209 430.484 6.031 1,40 188 408.275 21.283 5,21 176 405.386 30.399 7,50 -5,83 404,05 
Total 308 3.238.369 54.948 1,70 282 1.998.670 124.071 6,21 282 1.977.919 171.500 8,67 -38,92 212,11 

 
Ciutats amb taxa d’immigrants relativament alta 

2000 2005 2009 

 

Número 
de 

ciutats 
Total 
Pobl. 

Total 
Immi.   

Total 
Pobl. 

Total 
Inmi. % 

Número 
de 

ciutats 
Total 
Pobl. 

Total 
Inmi. % 

Creixement 
Població  
2000-09 

(%) 

Creixement 
Immigració  

2000-09 
 (%) 

Més de 100.000 habitants 2 1.600.925 50.009 3,12 8 2.747.147 363.164 13,22 10 3.140.355 553.964 17,64 14,31 52,54 
Entre 20.000 i 99.999 hab. 17 552.951 30.140 5,45 29 1.270.150 180.186 14,19 34 1.417.802 288.217 20,33 11,62 59,96 
Entre 5.000 i 19.999 hab. 50 512.304 31.498 6,15 59 603.111 91.810 15,22 57 559.921 121.830 21,76 -7,16 32,70 
Menys de 5.000 habitants 89 187.057 10.601 5,67 88 195.354 27.734 14,20 83 187.061 35.753 19,11 -4,25 28,91 
Total 158 2.853.237 122.248 4,28 184 4.815.762 662.894 13,77 184 5.305.139 999.764 18,85 10,16 50,82 
Font: elaboració pròpia a partir de INE. 
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Taula 2. 
Distribució de les empreses i les característiques empresarials d’acord amb els tamanys de ciutat (any 2008). 

Ciutats amb taxa d’immigrants relativament baixa 
 Manufactures amb alta intensitat tecnològica Manufactures amb baixa intensitat tecnològica 

 
Nº empreses Treballadors Productivitat Salari Nº 

empreses 
Treballadors Productivitat Salari 

Més de 100.000 habitants 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
Entre 20.000 i 99.999 habitants 440 32,64 151.416,80 29.821,54 1.060 20,46 105.456,50 24.406,71 
Entre 5.000 i 19.999 habitants 583 25,86 144.073,90 30.163,50 1.687 17,39 112.507,30 23.876,77 
Menys de 5.000 habitants 370 19,01 121.644,00 25.943,15 1.332 18,70 113.201,10 21.349,46 
Total 1.393 26,18 140.435,50 28.936,65 4.079 18,62 110.901,60 23.189,02 

 
Ciutats amb taxa d’immigrants relativament alta 

 Manufactures amb alta intensitat tecnològica Manufactures amb baixa intensitat tecnològica 

 
Nº empreses Treballadors Productivitat Salari Nº 

empreses 
Treballadors Productivitat Salari 

Més de 100.000 habitants 1.122 27,34 127.158,80 28.324,03 3.787 15,42 108.945,20 23.448,30 
Entre 20.000 i 99.999 habitants 794 26,32 132.749,00 27.743,49 2.344 18,42 108.699,00 22.305,93 
Entre 5.000 i 19.999 habitants 322 28,60 129.542,30 25.896,20 1.008 17,49 113.842,70 21.712,00 
Menys de 5.000 habitants 79 15,79 137.399,70 24.803,85 403 18,91 128.467,70 19.391,29 
Total 2.317 26,77 129.754,90 27.667,66 7.542 16,81 110.566,40 22.644,40 
* Els valors de treballadors, productivitat i salari són valors mitjans.  
Font: elaboració pròpia a partir de SABI i Anuario Económico de La Caixa. 
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En les ciutats amb una taxa d’immigrants relativament baixa, són les empreses 
intensives en tecnologia situades en les regions entre 20.000 i 99.000 habitants 
les que tenen un tamany més gran (32,64 treballadors) i les més productives 
(151.416,80 euros). En canvi, són les empreses intensives en tecnologia que 
es troben en ciutats entre 5.000 i 19.999 habitants les que paguen un salari 
més elevat als seus treballadors (amb un valor igual a 30.163,50 euros). En 
definitiva, les empreses manufactureres intensives en tecnologia 
aconsegueixen nivells de productivitat, salari i nombre de treballadors 
superiors.   
 
Pel que fa a les ciutats amb una taxa d’immigrants relativament alta, podem dir 
que les empreses més grans es troben en les regions que tenen entre 5.000 i 
19.999 habitants (28,60 treballadors). En canvi, les empreses més productives 
són aquelles que es troben en les ciutats amb menys de 5.000 habitants 
(137.399,70 euros) i les empreses que paguen un salari  més elevat als seus 
treballadors es troben a les ciutats amb més de 100.000 habitants (amb un 
valor igual a 28.324,03 euros).  
 
Els efectes de xarxa i les oportunitats professionals que existeixen en un 
determinat municipi, són els principals factors que arriben a explicar la 
distribució dels immigrants en el territori català. No obstant això, és cert que els 
nouvinguts qualificats i els no qualificats responen a incentius diferents el qual 
provocarà que determinades ciutats atrauran a un perfil molt concret 
d’immigrant. Així, els nouvinguts amb nivells de qualificació alt acostumen a 
localitzar-se en ciutats molt específiques que maximitzin les seves oportunitats 
professionals i els seus ingressos, mentre que aquells nouvinguts no-qualificats 
tractaran de minimitzar els costos d’arribada, donat que el tipus de feina que 
poden realitzar pot ser força similar en qualsevol tipus de ciutats. Malgrat que 
les nostres dades no permeten desagregar la informació en funció del perfil 
educatiu dels immigrants, de ben segur que la distribució dels immigrants 
diferirà en funció de les seves expectatives professionals.  
 
 
3.1.2. Les pautes de localització de la població immigrant 
 
Tal i com hem comentat anteriorment, l’evolució de la immigració a Catalunya 
té uns determinats efectes socioeconòmics en l’entorn geogràfic on es localitza. 
Els fluxos d’immigració, des de la perspectiva dels municipis receptors, 
constitueixen una mà d’obra que complementa l’oferta del treball local, 
s’incorporen en l’activitat econòmica dels diferents sectors productius i, per tant, 
influeixen el funcionament del mercat laboral. D’altra banda, l’evolució del cicle 
econòmic també pot produir unes conseqüències específiques sobre la 
població estrangera que pot alterar els seus fluxos en funció de la dinàmica de 
les intencions de retorn i de la intensitat de noves arribades. 
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En el context del fenomen de la immigració, cal tenir en compte les diferents 
pautes de recepció municipal poden tenir importants repercussions en el patró 
geogràfic català. Aquesta perspectiva de la immigració des del territori 
aconsella que es preguin en consideració diferents tipus d’indicadors 
econòmics que ens permetin aproximar la visó municipal. Amb aquest objectiu 
a continuació s’utilitzen variables que relacionen la població estrangera amb la 
nativa que permeten detallar les característiques migratòries del territori català 
destacant la seva distribució municipal.  
 
Taula 3.  
Distribució municipal de la població immigrant (2009).  
20 municipis que reben més immigració 

 
Població 

estrangera 
Immigrants municipi s/ 

immigració total Catalunya (%) 
% 

acumulat
Barcelona 284.385 25,13 25,13 
L’Hospitalet de Llobregat 58.555 5,17 30,30 
Badalona 33.085 2,92 33,23 
Terrassa 31.198 2,76 35,99 
Lleida 27.753 2,45 38,44 
Sabadell 26.678 2,36 40,80 
Santa Coloma de Gramenet 25.853 2,28 43,08 
Tarragona 25.423 2,25 45,33 
Reus 20.707 1,83 47,16 
Mataró 20.327 1,80 48,95 
Girona 19.885 1,76 50,71 
Lloret de Mar 16.227 1,43 52,14 
Cornellà de Llobregat 14.929 1,32 53,46 
Castelldefels 14.331 1,27 54,73 
Manresa 13.557 1,20 55,93 
Salt 12.525 1,11 57,03 
Figueres 12.186 1,08 58,11 
Granollers 11.692 1,03 59,14 
Sant Cugat del Vallès 11.021 0,97 60,12 
Salou 10.939 0,97 61,08 
RESTA 440.386 38,92 100,00 
TOTAL 1.131.642 100,00  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’anuari de La Caixa 
 
Aprofundir en l’estudi migratori del municipi ens permet endinsar-nos en la 
dinàmica dels fluxos d’immigrants en l’estructura de la població municipal. 
D’altra banda, l’anàlisi territorial permet identificar quin és el paper que juga 
cada municipi en la recepció de la població estrangera que arriba a Catalunya i 
les peculiaritats de l’atracció d’aquesta població. 
 
La distribució territorial a nivell de municipi de la població estrangera (Taula 3) i 
la taxa d’immigració municipal (Taula 4) reflecteix la dimensió absoluta i relativa 
de l’impacte de la immigració en el territori.  
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Les dades de la Taula 8, mostren quins són els 20 municipis que reben més 
immigració a Catalunya i identifica els municipis a on es concentra una major 
població estrangera a Catalunya. En particular, les dades assenyalen que: 

• D’acord amb les dades de l’any 2009, 20 dels 249 municipis de 
Catalunya concentren més del 60% dels immigrants.  

• La ciutat de Barcelona té una quarta part dels immigrants de 
Catalunya. 

• En aquest grup de 20 municipis, destaquen municipis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona que concentren el 46% dels estrangers 
que viuen a Catalunya. 

• D’altra banda, trobem tres municipis del Camp de Tarragona: 
Tarragona, Reus i Salou per l’elevada quantitat d’immigrants.  

• Altres ciutats de fora de l’àrea metropolitana, destaca Lleida amb un 
2,45% del immigrants de Catalunya 

 
Taula 4.  
Taxa d’immigració per municipis (2009).  
20 municipis amb major taxa d’immigració 

Població 
estrangera 

Immigrants s/ població 
total municipi (%) 

Immigrants / població 
nativa municipi 

Castelló d'Empúries 6.164 50,90 1,04 
Guissona 2.914 47,42 0,90 
Salt 12.525 41,77 0,72 
Lloret de Mar 16.227 41,22 0,70 
Salou 10.939 41,05 0,70 
Sant Pere Pescador 763 37,60 0,60 
Roses 7.532 37,29 0,59 
El Perelló 1.145 35,39 0,55 
Castell-Platja d'Aro 3.250 31,32 0,46 
Ulldecona 2.266 31,32 0,46 
L’Escala 3.151 31,07 0,45 
Mont-roig del Camp 3.674 31,01 0,45 
L’Ampolla 965 30,95 0,45 
Torroella de Montgrí 3.582 30,88 0,45 
L’Ametlla de Mar 2.330 30,69 0,44 
Ginestar 311 29,17 0,41 
Mollerussa 4.168 29,11 0,41 
Vielha e Mijaran 1.616 28,30 0,39 
Figueres 12.186 28,12 0,39 
Alcanar 2.904 27,47 0,38 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’anuari de La Caixa 
 
L’anàlisi de la taxa d’immigració permet analitzar el pes de la població 
estrangera sobre la població total del municipi i, per tant, mesura el grau de 
penetració de la immigració en el municipi. La Taula 4 mostra les 20 poblacions 
amb una taxa d’immigració més elevada a Catalunya. Les pautes més 
destacables són les següents: 

• Si creuem la informació de la Taula 3 i la Taula 4, s’observa que hi ha 
un grup de municipis que mostren en termes absoluts i relatius una 
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elevada presència d’immigrants. En particular, Salt, Lloret de Mar, 
Salou i Figueres. 

• En termes generals, s’observa que les taxes d’immigració més 
elevades afecten a municipis petits.  

• Finalment, hi destaquen dues poblacions amb un número 
d’immigrants semblant al de natius: Castelló d’Empúries i Guissona. 
En concret en el primer municipi el nombre de població immigrant 
supera la població nativa amb una ràtio 1,09 (1,09 immigrats per 
cada natiu).  

 
Per tant, les dades mostren que l’arribada d’immigrants permet compensar un 
procés de pèrdua de població en municipis de petita dimensió. Tanmateix,  
l’impacte de la diversitat cultural és molt més significatiu en aquests municipis 
que en grans ciutats. 
 
Taula 5.  
Evolució de la població immigrant 2000 - 2009.  
20 municipis que reben més immigració  

 
Població 

estrangera, 2000 
Població 

estrangera, 2009 
Factor 

multiplicador 
Barcelona 46.091 284.385 5,17 
L’Hospitalet de Llobregat 6.034 58.555 8,70 
Badalona 5.898 33.085 4,61 
Terrassa 3.918 31.198 6,96 
Lleida 3.021 27.753 8,19 
Sabadell 3.829 26.678 5,97 
Santa Coloma de Gramenet 2.398 25.853 9,78 
Tarragona 3.055 25.423 7,32 
Reus 2.322 20.707 7,92 
Mataró 2.658 20.327 6,65 
Girona 2.074 19.885 8,59 
Lloret de Mar 1.388 16.227 10,69 
Cornellà de Llobregat 1.912 14.929 6,81 
Castelldefels 1.632 14.331 7,78 
Manresa 1.710 13.557 6,93 
Salt 1.350 12.525 8,28 
Figueres 1.547 12.186 6,88 
Granollers 1.613 11.692 6,25 
Sant Cugat del Vallès 1.850 11.021 4,96 
Salou 1.290 10.939 7,48 
Total 20 municipis 95.590 691.256 6,23 
Resta municipis 73.473 440.386 4,99 
Total Catalunya 169.063 1.131.642 5,69 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’anuari de La Caixa 
 
 
A part de comparar la població estrangera respecte la població nativa, també 
podem observar l’evolució de la població estrangera entre l’any 2000 i l’any 
2009 i la seva incidència a nivell municipal. Amb aquest objectiu, les dades de 
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la Taula 5  i la seva representació gràfica (Gràfica 1) mostren la intensitat dels 
fluxos migratoris durant aquest període pel conjunt de 20 municipis que 
concentren la major part de la immigració que arriba a Catalunya. Per tal de 
mesurar l’impacte del canvi, es presenta el factor multiplicador. Aquest 
indicador mostra l’increment que de la població immigrant durant el període 
2000-2009.  
 
Les principals dades que podem destacar de la Taula 5 i de la Gràfica 1 són les 
següents: 

• Si comparem la població immigrant de l’any 2000 amb l’existent a 
l’any 2009, s’observa que en mitjana els 20 municipis amb més 
població immigrant van veure com aquest col·lectiu es multiplicava 
per 6,23. 

• Del conjunt de municipis amb més població immigrant, hi destaquen 
alguns municipis a on aquest flux entre 2000 i 2009 ha estat 
especialment intens: L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Santa Coloma 
de Gramenet, Girona, Lloret de Mar i Salt. 

 
Gràfica 1.  
Població estrangera en 2000 i variació 2000-2009 
Municipis que reben més immigració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’anuari de La Caixa 
* Nota: en aquesta gràfica no apareix Barcelona per tal de no distorsionar la gràfica. 
 
 
3.2. Població immigració i mercat de treball 
 
L’estudi del mercat laboral permet completar la realitat econòmica que ens 
aporta la dinàmica municipal de la immigració a Catalunya. En aquest sentit, la 
Gràfica 4 i 5 mostren l’evolució de les taxes d’immigració i d’atur dels 20 
municipis que concentren major població estrangera a Catalunya. En concret, 
es pot observar la relació existent entre el nivell d’atur d’aquests municipis i  el 
creixement de la població estrangera pel període comprés entre 2000 i 2009.  
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La comparativa dels dos indicadors permet deduir si es pot establir algun efecte 
de l’atur sobre el fenomen de la immigració. Fins finals de l’any 2007, la taxa 
d’atur ha fluctuat al voltant de valors molt baixos que es poden considerar com 
a atur friccional; és a dir, la taxa d’atur natural que existeix en qualsevol 
economia. Tanmateix, a partir d’aquest moment s’observa els indicis de canvi 
cicle i una posterior confirmació d’aquest canvi. Sens dubte si la recerca de 
noves oportunitats professionals i laborals són un dels principals factors 
d’arribada de fluxos migratoris, l’actual conjuntura econòmica ha de reflectir-se 
en la recepció de població estrangera en els municipis catalans.  
 
Gràfica 2.  
Taxa d’immigració i taxa d’atur. Taxes de creixement anual (%) 
Mitjana dels 20 municipis amb major immigració en termes absoluts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’anuari de La Caixa 
 

Pel que fa a les pautes que se’n deriven de l’evolució de l’atur i la immigració 
de la Gràfica 4, podem destacar: 

• La taxa de creixement de la taxa d’immigració és molt elevada a 
principis de la dècada atès el baix nivell de partida de la població 
estrangera. 

• Simultàniament es registren taxes d’atur baixes que fins i tot en 
alguns períodes es redueixen (2002-03 i 2005-2007). 

• Tanmateix, a partir de finals de la dècada, s’observa un creixement 
més baix de la taxa d’immigració malgrat que el flux d’immigrants en 
termes absoluts continua sent elevat. 

 
Si en lloc d’observar les taxes de variació, observem les taxes d’immigració i 
les taxes d’atur (Gràfica 3), podem destacar:  

• Tendència a l’alça de les taxes d’immigració i de les taxes d’atur entre 
l’any 2000 i el 2009. 

• Malgrat l’increment de la taxa d’atur a partir de l’any 2008, es continua 
augment la proporció d’immigrants sobre la població total. 
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• Tanmateix, es produeix una frenada en el flux d’arribada dels 
immigrants.  

 
Gràfica 3.  
Taxa d’immigració i taxa d’atur (%) 
Mitjana dels 20 municipis amb major immigració en termes absoluts 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’anuari de La Caixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’anuari de La Caixa 
 
Per tant, sembla que l’efecte del canvi de cicle ha donat lloc a una moderació 
en l’arribada dels fluxos migratoris. No obstant això, el canvi de cicle 
conjuntural encara no ha incidit negativament. Val a dir que és possible que la 
decisió de migrar acostuma una decisió reflexionada. Per tant, és possible que 
l’actual situació de crisi acabi repercutint d’una forma més negativa sobre 
l’evolució d’exercicis posteriors.  
 
 
3.3. Població immigrant: l’origen i l’efecte xarxa 
 
Tal i com hem comentat anteriorment, un altre dels motius que la literatura 
econòmica ha reflectit com a factor determinant dels fluxos migratoris són els 
efectes xarxa. En aquesta secció tractarem d’observar quina és la capacitat 
d’atracció de les diverses nacionalitats a nivell municipal. Així, la Taula 6 i la 
Gràfica 4 mostren el factor multiplicador entre l’any 2000 i l’any 2009 d’acord 
amb la procedència de la població estrangera dels diversos municipis.  
 
Els principals resultats que podem destacar són: 

• En termes generals, els 20 municipis amb més població estrangera, 
ha multiplicat per 11,6 la població d’origen europeu no comunitari i 
per 9,5 la procedent del continent Americà, seguits dels asiàtics (amb 
un factor multiplicatiu igual a 8,2%). 

• Curiosament, la resta de municipis han vist un major increment de la 
població procedent del continent americà (especialment Amèrica 
Llatina) i del continent asiàtic (amb un 8,9%).  
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• A nivell municipal, podem destacar diferents pautes d’immigració 
segons origen.  

• Els municipis amb un major increment de població de la UE27 són 
Lleida (amb un factor multiplicatiu del 23,3), Reus (amb un factor 
multiplicatiu del 18,0%) i Manresa (amb un factor multiplicatiu del 
25,7%).  

• Respecte la població europea extracomunitària, destaca Santa 
Coloma de Gramenet i Manresa amb valors igual a 90,1 i 48,9 
respectivament.  

• Respecte la població amb procedència africana destaca Sabadell i 
Tarragona amb valors multiplicatius iguals a 14,2 i un 17,7 
respectivament.  

• La població procedent del continent americà ha incrementat més en 
les poblacions de Santa Coloma de Gramenet (37,2), Manresa 
(21,3), Salt (24,7) i Figueres (21,1). 

 
Taula 6.  
Factor multiplicador de la població immigrant entre 2000 i 2009*.  
20 municipis que reben més immigració  

 UE27 Resta UE Àfrica Amèrica Àsia Oceania
Barcelona 6,8 11,0 2,9 6,6 6,4 3,1 
L’Hospitalet de Llobregat 10,6 20,7 3,0 15,4 14,5 10,0 
Badalona 9,7 60,7 4,1 20,6 19,3 2,0 
Terrassa 7,8 12,5 6,1 15,2 7,1 1,1 
Lleida 23,3 16,4 10,6 12,1 13,3 1,0 
Sabadell 7,3 14,8 14,2 19,6 9,8 1,0 
Santa Coloma de Gramenet 12,6 90,1 3,3 37,2 12,3 0,0 
Tarragona 11,4 20,1 17,7 25,0 13,4 3,0 
Reus 18,0 13,1 8,5 18,7 11,6 - 
Mataró 6,0 9,6 3,8 11,8 16,1 4,0 
Girona 2,7 6,7 1,7 11,3 5,1 2,0 
Lloret de Mar 6,2 8,2 4,0 12,3 7,6 6,0 
Cornellà de Llobregat 8,9 23,4 6,5 11,1 8,9 - 
Castelldefels 4,7 3,9 2,7 5,4 7,2 4,0 
Manresa 25,7 48,9 6,8 21,3 18,4 3,0 
Salt 10,5 10,3 7,5 24,7 31,4 - 
Figueres 7,0 9,9 4,1 21,1 7,5 1,0 
Granollers 8,6 13,8 4,5 17,3 6,7 0,3 
Sant Cugat del Vallès 3,3 3,8 4,2 7,9 4,4 2,5 
Salou 5,7 10,7 7,5 13,2 11,0 2,0 
Mitjana 20 municipis 7,0 11,6 4,6 9,5 8,2 2,8 
Resta municipis 6,7 8,2 3,7 12,1 8,9 2,4 
Mitjana Catalunya 6,8 9,9 4,1 10,2 8,3 2,7 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’anuari de La Caixa 
* Població immigrant 2009 / Població immigrant 2000 x 100 
 

• Respecte la població immigrant amb origen asiàtic, destaca Badalona  
i Salt, amb factors multiplicatius igual a 19,3 i 31,4 respectivament.   
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• Finalment, l’Hospitalet de Llobregat mostra l’increment més 
significatiu de població procedent d’Oceania. 

 
Gràfica 4.  
Població estrangera en 2000 i variació 2000-2009 segons origen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’anuari de La Caixa 
 
Abans d’analitzar els efectes xarxa que es produeixen a nivell municipal, 
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indicadors tenen en compte les pautes d’immigració segons l’origen a nivell 
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Taula 12.  
Índex de diversitat (DIV) i Índex d’atracció relativa (IAR) segons origen (2009) 
20 municipis que reben més immigració a Catalunya  

Índex d’atracció relativa (IAR) segons origen (2009) 

 

Índex de 
diversitat 

(DIV) Natius UE27
Resta 

UE 
Àfrica Amèrica Àsia Oceania 

Sabadell 0,24  1,04    0,45 0,55 0,83 1,16 0,40 0,12 
Sant Cugat del Vallès 0,25  1,03    1,30 0,54 0,20 1,15 0,50 2,40 
Terrassa 0,27  1,02    0,39 0,36 1,75 0,92 0,28 0,54 
Badalona 0,27  1,01    0,37 0,88 0,72 0,84 3,15 0,12 
Mataró 0,29  0,99    0,35 0,30 2,33 0,67 0,98 0,42 
Cornellà de Llobregat 0,30  0,99    0,41 1,35 1,13 1,59 0,59 0,15 
Barcelona 0,31  0,98    1,14 1,16 0,31 1,34 1,90 2,42 
Manresa 0,31  0,98    0,81 0,80 2,15 0,68 0,64 0,50 
Tarragona 0,32  0,98    1,10 0,96 1,61 0,88 0,77 0,54 
Granollers 0,33  0,96    0,47 0,57 2,08 1,39 0,31 0,21 
Reus 0,34  0,96    1,20 0,68 1,93 0,90 0,53 - 
Lleida 0,35  0,95    1,43 1,24 1,95 0,82 0,61 0,28 
Girona 0,36  0,95    1,08 1,62 1,41 1,42 0,74 0,53 
Sta. Coloma de Gramenet 0,37  0,94    0,39 1,26 1,01 1,30 4,59 - 
L’Hospitalet de Llobregat 0,38  0,92    0,48 0,79 0,68 2,65 1,51 0,49 
Castelldefels 0,39  0,92    2,77 1,29 0,35 1,44 0,73 1,63 
Figueres 0,46  0,86    1,21 1,49 2,90 1,65 0,49 0,29 
Salt 0,57  0,70    0,66 0,81 6,96 1,37 1,21 - 
Lloret de Mar 0,61  0,70    4,37 7,86 1,20 1,40 2,86 1,93 
Salou 0,61  0,70    3,54 5,10 2,15 1,78 2,36 0,95 
Mitjana 20 municipis 0,33  1,04    0,97 1,08 0,93 1,30 1,53 1,31 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’anuari de La Caixa 
 
La Taula 12 presenta els indicadors de diversitat (DIV) i l’índex d’atracció 
relativa (IAR) per a les poblacions amb més immigració. Les dades més 
destacables són: 

• Els municipis de Salou, Lloret de Mar, Salt i Figueres, presenten 
l’índex de diversitat més elevat i, per tant, presenten uns 
percentatges de població estrangera segons nacionalitat més 
homogèniament distribuïts.  

• Respecte, l’Índex d’atracció relativa, els municipis que presenten un 
major índex de diversitat són els municipis que atrauen població de 
totes les procedències en termes relatius per sobre de la mitjana 
catalana. Així, Salou i Lloret de Mar atrauen a un major percentatge 
de població estrangera procedent d’Europa i d’Àsia. Respecte el 
municipi de Salt, destaca la població de la UE27 i la comunitat 
africana, mentre que Figueres destaca per la població de la UE28 i 
del continent africà.  
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Gràfica 5.  
Efecte xarxa segons origen de la immigració: població recent i població establerta. 20 municipis que reben més immigració 

Població estrangera procedent de la UE 27 
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Població estrangera procedent d’Àsia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Població estrangera procedent d’Oceania 
 

Nota (1) : 
Immigrants establerts (X): mitjana entre 2000, 2001 i 20002 
Immigrants recents (Y): mitjana entre 2008 i 2009 

Nota (2):  
 Les gràfiques exclouen el municipi de Barcelona per evitar la distorsió de la regressió i la representació gràfica. 
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• Altres municipis a estacar són Sant Cugat del Vallès, Barcelona i 
Castelldefels amb un elevat percentatge de població procedent 
d’Oceania; Santa Coloma de Gramenet i Badalona presenten un pes 
més elevat d’immigrants amb origen asiàtic; L’Hospital de Llobregat 
presenta un percentatge superior d’immigrants d’Amèrica; Mataró 
destaca per una major presència de població africana; i, 
Castelldefels, destacaria per l’elevat percentatge de població amb 
origen de la UE27.    

 
A continuació, realitzem una estimació dels efectes xarxa. A partir d’un model 
de regressió lineal bivariant es determina la relació entre el nombre 
d’immigrants nouvinguts i els immigrants establerts que porten al menys sis 
anys a Catalunya. En aquest sentit, els immigrants nouvinguts es defineixen 
com el nombre mig d’immigrants al any 2008 i 2009, mentre que el nombre 
d’immigrants establerts es defineixen com el nombre mig d’immigrants 
residents a Catalunya als anys 2000, 2001 i 2002. En aquest anàlisi nomes 
s’utilitzen les dades corresponents als 20 municipis amb un nombre 
d’immigrants més elevat per evitar la distorsió que causarien els municipis mes 
petits. Per a determinar si l’establiment de grups d’immigrants d’una 
determinada procedència atrauen a altres immigrants de la mateixa 
procedència, en l’anàlisi es distingeixen per l’origen dels immigrants (Gràfica 
5)4. 
 
En termes generals, totes les estimacions d’acord amb la procedència de la 
població immigrant, mostra un bon ajustament tal i com es pot observar a partir 
de l’indicador de bondat d’ajust R2. L’ajust tant elevat del model és degut 
bàsicament a que quan s’utilitzen les mitjanes s’elimina gran part de la variació 
aleatòria de les variables. A més a més, per tal d’evitar l’efecte puntual d’algun 
esdeveniment que s’hagi pogut donar en un any determinat, s’agafen la mitjana 
com una aproximació a la tendència general. 
 
S’observa que especialment en el cas d’immigrants procedents d’Europa, tant 
de la Unió Europea como de la resta d’Europa, es produeix un efecte crida molt 
important. Així mateix, el immigrants existents procedents d’Amèrica provoquen 
una immigració significativa de nouvinguts seguint les pautes dels immigrants 
del seu continent. Altres col·lectius d’immigrants que els seguirien a una certa 
distància serien la població estrangera procedent del continent africà i d’Àsia, 
mentre que els immigrant d’Oceania són més marginals. Les dades ens 
indiquen que com ja va passar en la onada dels anys seixanta, els costos 
d’aterratge i d’adaptació del nou immigrant es redueixen força quan forma part 
d’una corrent col·lectiva en la que participen familiars o coneguts. 

                                                 
4 Per evitar la distorsió de les dades, en aquestes gràfiques i regressions no s’ha inclòs la ciutat 
de Barcelona.  
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Les pautes de localització seguides pels immigrants procedents de l’estranger a 
Catalunya sintonitzen amb la coneguda com a Nova Teoria de les Migracions, 
que vincula la decisió d’emigrar a un altre país amb un procés de minimització 
del risc de la renda de les famílies pobres. En aquest sentit, la distribució dels 
immigrants a Catalunya està condicionada amb la presència d’una sèrie 
d’efectes xarxa relacionats amb la presència de familiars o conciutadans i la 
diversitat d’activitats que puguin facilitar ocupació, sobretot entre els que 
aspiren a inserir-se aviat en el mercat laboral local. 
 
Un dels aspectes més importants de la política d’immigració és la mesura en 
que els nous immigrants arribats recentment influeixen en les oportunitats 
laborals del treballadors (natius o immigrants) establerts al territori. Malgrat que 
hi ha un convenciment general que l’arribada de immigrants redueix 
substancialment el sou mitjà al territori, els estudis empírics existents 
suggereixen que l’efecte és petit (vegeu Grossman (1982) i Borjas (1987)). 
 
Per aquest motiu, a continuació es planteja un objectiu diferent: no es tracta 
d’analitzar la influència de la immigració sobre les condicions del mercat 
laboral, sinó d’estudiar si les condicions registrades al mercat de treball català 
afecten al flux de immigrants. Concretament, s’analitza l’efecte de la taxa d’atur 
sobre l’arribada de immigrants, doncs durant el darrers anys, marcats per una 
greu recessió econòmica i unes taxes d’atur creixents, s’ha registrat una 
desacceleració de la immigració. 
 
Per comprovar la validesa empírica d’aquesta relació, s’aprofita la informació 
continguda en el panell de municipis que abarca els anys 2000 – 2009. Les 
dades de panell s’utilitzen en gran mesura per a estimar models economètrics 
dinàmics. Els avantatges sobre les dades de secció creuada en aquest context 
són òbvies: no és possible estimar un model dinàmic a partir d’observacions 
per un instant concret en el temps i les enquestes de secció creuada no 
ofereixen prou informació sobre períodes anteriors per poder analitzar les 
relacions dinàmiques. Les avantatges sobre dades obtingudes de sèries 
temporals agregades inclouen la possibilitat que la dinàmica microeconòmica 
subjacent s’amagui darrera del biaix d’agregació per la qual cosa les dades de 
panell permeten investigar l’heterogeneïtat de la dinàmica d’ajust entre 
diferents tipus d’individus, empreses o regions. Les dades de panell genuïnes – 
amb observacions repetides del mateix individu—permeten utilitzar una part 
més gran de la variació en les microdades per a construir els estimadors dels 
paràmetres, aplicant tècniques economètriques relativament senzilles. Aquest 
mètodes i d’altres mes sofisticats es recullen en l’article d’Arellano i Bond 
(1991). 
 
També cal tenir en consideració la inèrcia de la immigració, per la qual cosa és 
necessari recórrer al models dinàmics de dades de panell. Per tant, el model 
plantejat és el següent: 
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      tci (t)  =  f(tci(t-1), tci(t-2) , laturats(t))  

 
on tci(t) correspon a la taxa de creixement del nombre d’immigrants definida 
com la primera diferència del logaritme del nombre d’immigrants a cada 
municipi; mentre que laturats és el logaritme del nombre d’aturats en el mateix 
municipi. Aplicant el mètode d’Arellano-Bond per a l’estimació de dades de 
panell dinàmiques per als 417 municipis durant els anys 2000-2009 s’obté el 
següent resultat: 
 

Taula 13.  
Efectes de l'atur sobre la immigració. 
Variable Coeficient 
D.limmingLD 0,2476 

(0,0298)* 
L2D 0,0669 

(0,0247)* 
Laturats -0,0555 

(0,0150)* 
Cons 0,3821 

(0,0810)* 
Wald chi2 306.58 
Observacions 2497 
Número de municipis 417 
Mitjana d’observacions per municipi 5.988 
Desviacions estàndards entre parèntesi.  
Nota (1): número d’instruments  = 29 
Nota (2): * significatiu a l’1%. 

 
S’observa que la taxa de creixement de la immigració mostra una important 
inèrcia recollida per la suma del coeficients associats als valors retardats de la 
taxa de creixement de la immigració (0,2476 + 0,0669 = 0,3145). Una tercera 
part del creixement actual s’explica a partir del creixement dels anys anteriors. 
En canvi el creixement del nombre d’aturats provoca que aquest flux 
d’immigrants s’aturi: un augment en un 1% en el nombre d’aturats fa que la 
taxa de creixement del nombre d’immigrants es redueixi en 6 punts 
percentuals. Possiblement l’efecte no és més gran ja que la decisió d’emigrar 
probablement es pren molt abans d’arribar al lloc de destí final i les condicions 
al mercat de treball fa uns anys era relativament bona influint positivament en la 
decisió d’emigrar. 
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3.4. La diversitat de l’entorn i el comportament empresarial 
 
3.4.1. Introducció  
 
Quan en Richard Florida (2003: 10) declara que la “tolerància fomenta unes 
societats més obertes i més creatives i, per tant, que són més atractives per als 
nous habitants que es volen aprofitar d’aquest entorn més creatiu”.  A aquest 
argument Richard Florida defensa un impacte positiu de la diversitat cultural 
sobre l’entorn local. De fet, entre una de les seves variables de la tolerància se 
situa la diversitat d’ètnies, races, i formes de viure. Tanmateix, el mateix Florida 
(2003) és cautelós en considerar que aquests beneficis apareixeran sempre i 
quan la resta de variables de l’entorn restin idèntiques. En aquest sentit, 
considera que el possible benefici que es pot derivar d’incrementar l’habilitat de 
les persones només és interessant quan existeixi una certa.  
 
Durant la darrera dècada s’ha produït un increment ràpid i constant dels fluxos 
migratoris cap a països europeus i, més concretament, cap a Espanya i 
Catalunya. Tot i que la immigració no és un fenomen nou al nostre país, si que 
és la intensitat en què s’ha manifestat i el gran impacte social i econòmic que 
està provocant assoleix uns nivells sense precedents en la història recent de 
Catalunya. L’arribada d’immigrants ha coincidit amb una etapa d’intens 
creixement econòmic, que a Catalunya s’ha saldat amb una taxa mitjana de 
creixement anual del 3,2% al llarg del període 2000-2009. Aquest dinamisme 
econòmic ha estat més extensiu –basat en la producció i el control de costos- 
que no pas intensiu –centrat en les millores de productivitat-. El creixement 
registrat des de la sortida de la crisi punt.com i l’entrada en la crisi financera 
internacional s’ha caracteritzat per un elevat creixement de la població 
ocupada, sobretot de la poc qualificada, i una contenció de la productivitat. Els 
incentius per assignar els recursos cap activitats més intensives en capital 
tecnològic i més adients per als factors de competitivitat del país han estat molt 
pobres i, per altra banda, la pressió sobre les empreses locals per millorar la 
gestió interna i els nivells d’eficiència han estat insuficients. 
 
La preocupació per les implicacions del comportament empresarial de la 
productivitat, el salari i l’ocupació no es manifesta sols a nivell d’empresa, sinó 
també a nivell de l’economia agregada a on els policy-makers tracten de 
detectar quin són els determinants que poden afectar al comportament de les 
variables macroeconòmiques.   
 
Aquesta secció analitza quin és l’impacte de la immigració sobre l’evolució de 
variables com la taxa de creixement de l’ocupació i la productivitat. En aquest 
treball no centrem la nostra atenció sobre la incidència de la contractació un 
treballador immigrant sobre el comportament empresarial, sinó com l’entorn 
social caracteritzat per la diversitat cultural pot incidir sobre el comportament 
empresarial.  
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De fet, existeix una paradoxa entre els beneficis que poden aportar els 
nouvinguts dintre d’un territori en comparació amb els costos que ocasionen. 
En aquest sentit, és necessari que per part dels policy-makers es realitzi una 
estratègica política clara d’integració multicultural que ajudi a mantenir un 
creixement sostenible.  
 
En les següents seccions aportem el marc analític de l’impacte de la diversitat 
cultural en el comportament empresarial. Presentem la descriptiva de les dades 
així com els indicadors utilitzats en l’anàlisi economètrica. En la darrera part del 
capítol presentarem les diverses estimacions empíriques.  
 
3.4.2. Marc analític 
 
En aquest apartat examinem si el flux d’immigrants als municipis catalans ha 
incidit sobre l’activitat empresarial i els mercats laborals locals. Els efectes de 
l’entrada d’immigrants poden ser variats i intensos en funció del perfil 
professional, la formació i la capacitat per integrar-se en una nova cultura i en 
un país on les costums i la llengua són un tret diferencial. 
 
Entre els principals resultats obtinguts per la literatura sobre eficiència i 
creixement destaca que molts són els factors que incideixen sobre l'eficiència 
de l’empresa. Tanmateix, entre els determinants del nivell i la dinàmica de 
l’eficiència a nivell d’empresa els factors relacionats amb l’entorn tenen una 
gran importància. Per a una mostra de prop de 30.000 empreses 
manufactureres alemanyes, durant el període 1992-2005, Badunenko et al. 
(2008) determinen que la productivitat de les empreses queda explicada en un 
50% per factors relacionats amb el sector en el que opera l’empresa, un 20% 
per la grandària de l'empresa, un 15% per factors relacionats amb la 
localització i només el 15% restant per elements relacionats amb l'estratègia de 
l'empresa (intensitat en R+D, activitats d’outsourcing, distribució del capital 
social, etc.).  
 
Per altra banda els factors que afecten la productivitat laboral són també molt 
variats. Aquests factors estan relacionats amb la qualitat de la força laboral (la 
qual pot ser mesurada pel seu estoc de capital humà), també com la qualitat i la 
disponibilitat del capital físic i altres inputs. Aquests factors són caracteritzats 
per aquells que són plasmats en els seus treballadors (labor embodied) i 
aquells que no poden ser atribuïts a la força laboral (non-labor embodied).  
 
Des del punt de vista dels factors que determinen el perfil i les característiques 
dels treballadors, la teoria del capital humà suggereix que les diferències en la 
productivitat dels treballadors poden ser explicades per les diferències en les 
característiques productives respectives als seus treballadors (Becker, 1962; 
Mincer, 1974). Els factors non-labor embodied que afecten la productivitat 
inclouen el nivell i la qualitat del capital disponible per treballador, i el nivell de 
tecnologia imperant. Si volem analitzar com els immigrants afecten a la 
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productivitat, la Figura 1 ens dóna una representació estilitzada de com el 
capital humà, la demografia i altres característiques dels immigrants  influeixen 
sobre la productivitat.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia 
 

El capital humà integra l’estoc de coneixement productiu i l’habilitat dels 
individus en generar i absorbir coneixement  com a resultat de l’educació, 
l’aprenentatge i l’experiència. Chiswick i Miller (1995) proposen tres 
requeriments bàsics de “capital humà”: que estigui plasmat en la persona; sigui 
productiu al mercat laboral o en el consum; i que hagi costos (incloent els 
costos d’oportunitats) per a la seva adquisició. Les habilitats adquirides a través 
de l’educació formal (especialment post-school), les habilitats de comunicació i 
l’experiència de la força laboral compleixen aquests requisits.  
 
A més, en la literatura del capital humà, l’educació és considerada fonamental 
per a la productivitat de l’individu (Becker, 1964; Mincer, 1974). En general, 
nosaltres esperem que els treballadors més educats siguin més productius i 
estiguin més ben pagats que els treballadors menys educats.  
 
Immigració, tecnologia i productivitat  
 
Per aprofundir en les implicacions dels fluxos migratoris sobre les empreses 
locals de les ciutats receptores és útil recórrer a un model dual de creixement. 
Una aplicació d'aquestes característiques per a determinar els efectes de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productivitat Laboral 

Figura 1 
Alguns  vincles estilitzats entre les característiques d’un treballador 
immigrant i la seva productivitat 
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immigració sobre les economies urbanes ha estat desenvolupada en Lundborg 
i Segerstrom (2002) a partir dels treballs de Segerstrom et al. (1990) i 
Grossman i Helpman (1991). Nosaltres aquí adoptem un enfocament alternatiu 
i més simple desenvolupat per Acemoglu (1998, 2002), i adoptat més tard per 
Kim (2007). El supòsit de partida és que l'entrada massiva d'immigrants amb 
baixos nivells de qualificació provoca que les empreses locals adoptin –o 
perllonguin- una sèrie de tecnologies inapropiades per competir en els mercats 
internacionals i convergir cap a la frontera tecnològica.  
 
Suposem que un país com ara Catalunya gaudeix d’un nombre de ciutats i 
pobles amb dinàmiques de creixement urbà diferents. Les activitats 
econòmiques a l’espai s’agrupen a l’entorn de clústers i ciutats, sobretot quan 
es tracta d’activitats intensives en l’ús de la tecnologia o del coneixement. Els 
estudis realitzats en els darrers anys han posat de manifest que, tant als Estats 
Units com a Europa, el nivell de concentració geogràfica de les activitats 
innovadores és força elevat (Krugman, 1991; Feldman, 1994). Les economies 
de proximitat derivades de formar part d'una àrea dinàmica, per exemple les 
ciutats del litoral del país que formen part de l’Arc de la Mediterrània, o bé la 
presència d'un clúster industrial pot beneficiar a les empreses locals. En canvi, 
la proximitat a una gran ciutat pot donar lloc a majors costos de congestió que 
afecten negativament a les empreses locals.  
 
En definitiva, les característiques territorials poden tenir impactes diferents 
sobre les empreses. Així mateix, la direcció dels efectes pot ser única, com ara 
els impostos locals (augment dels impostos locals disminueix el rendiment de 
l'empresa o la possibilitat de l'entrada d'empreses), o potser dual. Per exemple, 
la presència d'un mercat laboral altament qualificat pot augmentar el rendiment 
de les empreses d'alta tecnologia, mentre que pot ser negatiu per a les 
empreses intensives en treballadors poc qualificats. D'altra banda, hem de 
considerar que l'efecte d'aquests factors pot variar amb el temps. Les empreses 
que operen en les indústries emergents poden preferir ambients diversificats 
per a beneficiar-se dels contactes entre diferents, mentre les empreses 
madures es beneficiaran més en entorns especialitzats (Duranton i Puga, 
2001). 
 
En aquest sentit, Costa et al. (2004) i Viladecans (2004) varen demostrar per al 
cas espanyol que hi ha una correspondència entre les pautes de localització de 
les empreses i el cicle de vida del producte. Els seus resultats mostren que la 
major densitat de les poblacions exerceixen una atracció més gran entre els 
sectors emergents i dinàmics. En les grans ciutats la diversificació productiva 
facilita una atmosfera innovadora, però quan el cicle de vida de les indústries 
es troba en una etapa estandarditzada les empreses tendeixen a localitzar-se 
fora de les grans àrees metropolitanes (Feldman i Audretsch, 1999; Duranton i 
Puga, 1999). Així doncs, l’atractiu dels diferents emplaçaments varien per a les 
empreses nacionals i estrangeres en funció del seu cicle de vida i les 
característiques del producte. Les pautes de localització de les empreses sovint 
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varien en funció del cicle de vida del producte: en la primera etapa quan el 
producte té una grau de novetat important les concentracions urbanes tenen 
avantatges, però amb l’estandardització de la tecnologia les empreses 
tendeixen a instal·lar-se en espais menys densos i més competitius en termes 
de preus del sòl (Costa et al., 2004). 
 
Les característiques territorials poden tenir un impacte diferent en funció de la 
tipologia d’empresa. La direcció de l'impacte pot ser únic, com ara els impostos 
locals (augment dels impostos locals disminueixen el rendiment de l'empresa o 
la possibilitat de l'entrada d'empreses), mentre que altres variables poden tenir 
un impacte divers. Per exemple, la presència d'un mercat laboral altament 
qualificat pot augmentar el rendiment de l'empresa en les empreses d'alta 
tecnologia, mentre que pot ser negatiu en les empreses sobre la base de les 
economies d'escala. D'altra banda, hem de considerar que l'efecte d'aquests 
factors pot variar amb el temps. En aquest sentit, els participants poden preferir 
un ambient altament diversificada en benefici de la seva diversitat, mentre que 
les empreses més madures es beneficiaran d'un entorn especialitzat (Duranton 
i Puga, 2001). 
 
Els treballs de Costa et al. (2004) i Viladecans (2004) determinen que hi ha una 
correspondència entre les ubicacions de l'empresa en funció del cicle de vida 
del producte. Els seus resultats mostren com la major densitat de les 
poblacions exerceixen una atracció més gran entre els sectors menys madurs. 
Com a conseqüència, el medi ambient apareix com un factor clau per al 
funcionament òptim del procés productiu. Així, les economies d'aglomeració 
fomenten la innovació (Feldman i Audretsch, 1999; Duranton i Puga, 1999), 
però quan el cicle de vida de les indústries es troba en una etapa 
d’estandardització, les empreses se senten atretes per entorns amb menor 
densitat demogràfica. 
 
En aquest escenari, els fluxos migratoris de treballadors natius o bé estrangers 
tendeix a reduir les diferències en els nivells salarials, les rendes per habitant i 
les característiques de les diferents atmosferes urbanes. Ara bé, malgrat 
aquests transvasaments de població, les grans ciutats són les que registren la 
productivitat, els salaris i el capital humà més elevat i, per aquesta raó tenen 
més capacitat per atraure als treballadors amb millors perfils -highly skilled 
workers-.  
 
Si ens situem en un determinat emplaçament urbà –ciutat o poble-, suposem 
que trobem dues indústries que utilitzen diferents tecnologies: una necessita 
una major participació de treballadors qualificats i l'altra una major presència 
relativa de treballadors no qualificats. Com és de suposar, el sector tradicional 
té una baixa productivitat i el sector més modern té una alta productivitat. En 
aquest context ens interessa observar què succeeix quan la ciutat registra uns 
fluxos d'immigrants elevats, i dóna lloc a una major presència de treballadors 
poc qualificats.  
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Suposem que la tecnologia del sector tradicional requereix una determinada 
proporció entre els treballadors qualificats i no qualificats igual a h. De manera 
que la tecnologia Ah produirà un total de AhL  unitats d'un únic bé final, amb 
l'ocupació de L treballadors no qualificats i una ràtio entre els treballadors 
qualificats i no qualificats igual a h (els treballadors qualificats del sector 
tradicional poden ser els supervisors dels treballadors no qualificats). 
Suposarem que Ah és creixent en h, ja que les tecnologies més intensives en 
treballadors qualificats són les més productives.  
 
El sector tradicional té accés a tot el ventall de tecnologies vigents en 
l'economia, és a dir h∈ [0, ĥ] per a tota ĥ < (infinit). Suposem que la població 
de la ciutat compta amb H treballadors qualificats i L treballadors no qualificats, 
de manera que H/L < ĥ. La distribució entre treballadors qualificats i no 
qualificats comporta que no tots els treballadors podran trobar una ocupació en 
el sector modern. Per això convé ara abordar l'equilibri d'aquesta economia 
dual i la distribució dels treballadors entre la indústria tradicional i la indústria 
moderna. Suposem que tots els mercats són competitius i no existeixen costos 
d'ajustament derivats de la mobilitat entre indústries i de l'adaptació dels 
treballadors a les tecnologies. La distribució de treballadors que maximitzarà el 
volum de producció de la ciutat podem expressar-la així, 
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On L(h)  es el nombre de treballadors qualificats que operen amb la tecnologia 
Ah. Les condiciones de primer ordre podem expressar-les així,  
 
                                             HLh hA λλ +≤  per a qualsevol  [ ]hh ,0∈  
 
On λL  és el multiplicador associat a la primera restricció i λH  el multiplicador 
associat a la segona restricció. Si observem les condicions de primer ordre, 
aquestes impliquen que si Aĥ  és prou elevat i si Ao>0, en la tecnologia ĥ 
trobaran ocupació tots els treballadors qualificats de la ciutat i un volum de 
treballadors no qualificats determinada per L(ĥ) = H/ĥ. Els treballadors no 
qualificats que no hagin trobat feina en la indústria moderna - L–L(ĥ) -  
treballaran en el sector tradicional amb la tecnologia h=0. És important 
observar que sota un escenari d'intensos moviments migratoris de treballadors 
no qualificats, aquests només trobaran ocupació en el sector tradicional que 
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utilitza una tecnologia que no requereix la participació de managers o 
supervisors.  
 
En aquesta economia dual l'entrada de treballadors no qualificats comporta la 
utilització per part del sector tradicional de tecnologies menys eficients i poc 
adequades per al nivell tecnològic de la ciutat. L'adopció de tecnologies 
intensives en treball no qualificat redueix la productivitat mitjana de les 
empreses localitzades a la ciutat i, a llarg termini, tendeix a reduir els nivells 
salarials. Així mateix, en aquest model l'adopció de tecnologies inadequades, 
en relació al nivell tecnològic de la ciutat i del país, pot derivar en una erosió del 
salari dels treballadors qualificats i una emigració d'aquests cap a ciutats 
subjectes a menors pressions migratòries.  
 
El model assumeix que hi ha dos tipus de treballadors, els qualificats (H) i els 
no qualificats (L), i que l'oferta de treball és inelàstica. El bé de consum es 
produeix a partir de dos processos de producció complementaris, un amb 
treballadors qualificats i l'altre amb no qualificats. La tecnologia a l’abast de les 
empreses, Ah o AL, està determinada per la relació entre els treballadors 
qualificats i no qualificats. Sota aquests supòsits el principal resultat del model 
de Acemoglu es resumeix amb la següent equació:  
 

Ah / AL = f (p, H/L)  on  p = ph/pL 
 
Aquí quan augmenta l'oferta relativa d'un tipus d'habilitat dóna lloc a una millora 
de les tecnologies que utilitzen aquest tipus d'habilitat especial. Per tant, un 
augment exogen en el subministrament de treballadors qualificats (no 
qualificats) donarà lloc a una millora en les tecnologies que utilitzen els 
treballadors qualificats (no qualificats). 
 
Segons Kim (2007) el mètode de producció que adoptarà l’empresa dependrà 
de la distribució del mercat laboral; és a dir, del pes de la població immigrant 
(PI/(PI+PN)) on PI indica la població immigrant (nascuda a l’estranger) i PN és 
la població nativa. Aquesta relació és una mesura útil de l’oferta relativa de 
treballadors qualificats i no qualificats (L/H). Ara bé la proporció de població 
nascuda a l'estranger està subjecte a dues consideracions que cal tenir en 
compte: (1) no tots els treballadors nascuts a l'estranger són no qualificats i (2) 
no tots els treballadors nascuts al país són qualificats. No obstant això, aquests 
errors de mesura, en la mesura que són importants, solen traduir-se en un biaix 
a la baixa de les estimacions.  
 
A partir d’aquí ens interessa ara calibrar empíricament com la immigració 
registrada en la primera dècada del segle XXI a les ciutats i els pobles de 
Catalunya ha incidit sobre el creixement de la productivitat i l’ocupació de les 
empreses manufactureres.  
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3.4.3. Els indicadors de la diversitat 
 
Com a proxies de la diversitat cultural en un determinat entorn s’utilitzen 
diversos indicadors. El primer d’ells és la ràtio d’immigrants en relació a la 
població total d’un municipi (PI):  
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a on “s” és la ciutat i “t” fa referència a l’any d’observació. Un valor proper a la 
unitat indicaria un elevat pes de la població immigrant sobre el total de la 
població, mentre que un pes de la proper a 0 indicaria absència de la presència 
d’immigrants.  
 
Un segon indicador, obtingut a través de la biologia és l’índex de la diversitat 
cultural5. Aquest indicador té en compte el nombre de grups culturals que 
existeixen en una població que van des de g=1…M, i a on l’indicador es calcula 
com:  
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A on DIVs,t és l’indicador de diversitat cultural a la ciutat “s”, a on Lci és el 
nombre d’individus a la ciutat “s” que pertanyen al grup “g”. L’indicador pren 
valors compresos entre 0 i 1 i incrementa a mesura que tant el nombre de 
grups i l’asimetria del nombre d’individus entre els grups.  
 
Gràfica 6.  
Kernel density del percentatge d’immigrants, l’índex de diversitat cultural i l’índex de 
diversitat cultural per a estrangers. Any 2000 i 2009. 
 

     
         

 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia. 
 

                                                 
5 L’índex és utilitzat de forma usual en biologia i és conegut com l’índex Simpson de diversitat i 
és equivalent al complement de l’índex de concentració de Herfindal molt utilitzat en l’àmbit de 
l’organització industrial empírica. 
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Finalment, utilitzem aquest mateix indicador per analitzar la diversitat cultural 
però només entre els grups d’estrangers prenent com a nom DIVests,t.  
 
L’evolució dels indicadors entre l’any 2000 i el 2009 a partir de les gràfiques de 
tipus kernel density reflecteix una disminució del nombre de municipis amb una 
presència d’immigrants baixa (Gràfica 6). Curiosament l’índex de diversitat 
entre els estrangers s’intensifica degut a la major presència de grups ètnics 
(Gràfica 6).    
 
 
3.4.4. Aproximació empírica 
 
Donat que l’objectiu d’aquest capítol és analitzar l’impacte de la diversitat 
cultural sobre el creixement de la productivitat i l’ocupació a nivell d’empresa 
per a les manufactures catalanes. La modelització economètrica parteix de la 
següent expressió: 
 
  tititstsi uCXy ,1,,,, +++=Δ −δβα                            Equació (1) 
 
A on Δyi,s,t representa el creixement anual per a una empresa “i" ubicada a la 
ciutat “s” en el període “t” mesurant com la diferència logarítmica entre el 
període “t” i el període “t-1”, xi,s,t és un vector de variables que mesuren la 
diversitat cultural a la ciutat “s” a l’any “t” i, finalment, Ci,s,t-1 és un vector de 
variables control de l’entorn de l’empresa “i” i la ciutat “s” en el moment “t-1”. 
 
En el nostre cas, la variable dependent serà el creixement de la productivitat i la 
variació de l’ocupació. Respecte les variables relacionades amb la diversitat 
cultural s’utilitzen tres mesures diferents: i) el percentatge d’estrangers a la 
ciutat “s” (PI); ii) un indicador de la diversitat cultural que mesura la capacitat 
l’existència d’una major o menor presència d’una nacionalitat concreta (DIV); iii) 
un indicador de la diversitat cultural exclusivament entre no-nacionals (DIVest). 
Respecte les variables de control, per una banda s’utilitzen tres variables de 
control de l’empresa com són l’edat, el tamany i el nivell d’endeutament a llarg 
termini de l’empresa; per altra banda, s’utilitza una variable de control de la 
ciutat a través de la densitat mesurada com la població per Km2.  
 
A més a més, aprofundim en l’impacte que exerceix disposar d’un entorn amb 
població estrangera amb diferents trams d’edat: de 0 a 19 anys, de 20 a 54 
anys i de 55 a 64 anys. Aquestes estimacions permetran conèixer la sensibilitat 
que presenta el comportament empresarial en situar-se sobre un entorn amb 
diferents edats. 
 
Finalment, també considerem l’impacte que exerciran els nouvinguts sobre la 
variable dependent d’acord amb el seu origen per grans continents.   
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Aprofitant que les dades que es disposa és un panell de dades, apliquem 
l’estimació de panell de dades amb efectes fixes per tal de controlar les 
característiques pròpies de les empreses.  
 
L’estratègia que a continuació realitzarem serà la següent. Per una banda, 
presentem l’anàlisi general de les variables independents sobre les dues 
variables dependents, la variació de la productivitat i els ocupats. A continuació, 
realitzem una anàlisi similar per a desagregar l’anàlisi en funció de quatre trams 
de tamany diferents de les ciutats a on s’ubiquen les empreses (més de 
100.000 habitants, de 20.000 a 100.000 habitants, de 5.000 a 20.000 habitants 
i menys de 5.000 habitants). L’objectiu de l’anàlisi és tractar de captar 
diferències en l’impacte de les nostres variables d’interès relacionades amb 
l’entorn respecte les variables dependents. En aquest sentit, s’espera que les 
necessitats que tenen ciutats petites respecte ciutats grans no són les mateixes 
i, tal i com hem pogut veure anteriorment, els seus atractius poden ser 
diferents.  
 
 
3.4.5.  Quin és l’impacte de la diversitat demogràfica sobre les empreses?  
 
A continuació presentem els resultats empírics de les estimacions. La primera 
hipòtesi a testar aborda els efectes de la diversitat cultural; és a dir, de les 
diferències demogràfiques que avui caracteritzen les ciutats i els pobles de 
Catalunya sobre la productivitat i l’ocupació de les empreses manufactureres. 
Per tant, les nostres variables d’interès són la taxa de variació interanual de la 
productivitat i del nombre de treballadors de les empreses industrials catalanes, 
mentre els determinants que volem explicar estan relacionats amb la diversitat 
cultural dels municipis catalans. 
 
Els treballs precedents que abordaren aquesta qüestió es situaren a nivell més 
agregat, com ara el país o bé la regió i, per tant, la nostra aportació sobre la 
matèria esdevé força innovadora. Així, l’avantatge de la nostra anàlisi és que 
de forma similar als estudis de Borjas (1994, 1999, 2003), Card (2001), 
Ottaviano i Peri (2005, 2006), entre altres, les nostres dades empresarials es 
troben identificades a nivell de municipi i, per tant, podem relacionar les dades 
empresarials amb aquelles que reflecteixen l’entorn del municipi. 
 
Abans d’entrar en els resultats de les regressions resulta força il·lustrativa la 
informació que subministren els estadístics descriptius de les principals 
variables. La Taula 7 presenta les mitjanes aritmètiques i les dispersions de les 
variables fent distinció entre les que corresponen als municipis amb una 
presència d’immigrants inferior o superior a la mitjana de Catalunya. Els 
municipis que tenen una presència major de població estrangera són els més 
grans, i les seves empreses tenen un salaris i uns nivells de productivitat 
semblants a la resta de municipis; en canvi en els municipis amb major 
presència de població immigrant les seves empreses registren uns ritmes de 
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creixement de l’ocupació superior, mentre que el creixement de la taxa de 
productivitat és negatiu tot i que quasi bé nul. 
 

Taula 7. 
Estadístics descriptius de les empreses i l’entorn de les empreses (mitjana i 
desviació estàndard). Any 2008. 
 Municipis pocs 

immigrants 
Municipis molts 

immigrants 
 
 

 

Nivells     
Productivitat mitjana 119.672,60 

(139.894,30) 
115.639,50 

(145.889,10) 
  

Salari mig 24.742,19 
(20.258,56) 

23.980,34 
(20.100,95) 

  

Ocupats per empresa 21,54 
(44,53) 

20,24 
(64,27) 

  

Edat empresa  16,33 
(11,13) 

16,43 
(11,71) 

  

Taxes anuals de variació     
Productivitat  -0,0027 

(0,5600) 
0,0098 

(0,5424) 
  

Ocupats  0,0800 
(1,2415) 

0,0452 
(0,7889) 

  

Característiques municipi     
Població municipi 15.425,71 

(17.890,20) 
432.380,80 

(642.059,10) 
  

PI s,t 7,73 
(2,58) 

17,78 
(4,63) 

  

DIVs,t 0,1329 
(0,0432) 

0,2895 
(0,0623) 

  

DIVest s,t 0,6538 
(0,0602) 

0,6460 
(0,0781) 

  

Desviació estàndard entre parèntesis 
Font: elaboració pròpia. 

 
La Taula 8 presenta una matriu de correlacions entre les principals variables de 
l’informe. Els resultats obtinguts mostren una moderada vinculació entre les 
variables a explicar –productivitat i nombre de treballadors, ambdues per nivells 
i per taxes de variació- i els seus determinants. El nivell de productivitat mostra 
una relació directa amb la dimensió de l’empresa i l’edat i, sobretot, amb el 
salari. Els guanys de productivitat, en canvi, tenen uns vincles més febles amb 
els determinants escollits. El nombre de treballadors de l’empresa està 
relacionat positivament amb l’edat, tal com calia esperar, el nivell dels salaris i 
ho està indirectament amb l’apalancament de l’empresa. Pel que fa a la 
capacitat per crear llocs de treball, entre els anys 2000-2008, la taxa anual de 
creació d’ocupació industrial ha estat relacionada positivament amb la dimensió 
i l’edat de l’empresa. 
 
Respectela incidència de la diversitat demogràfica dels municipis catalans, cal 
destacar que els nivells de correlació són febles en tots els casos, tret de la 
creació de llocs de treball industrials que ha estat superior en els municipis on 
el nivell de diversitat entre estrangers ha estat superior. És a dir, les dades 
indiquen que la diversitat de col·lectius d’immigrants ha incidit sobre el mercat 
de treball i la localització empresarial. 
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Taula 8. 
Correlació de les variables. 
 Productivitat Treballadors 
 Nivells Taxes Nivells Taxes 

Característiques de l’empresa 
Treballadors 0,1131 0,0013 1,0000 0,5930 
Edat de l’empresa  0,1126 0,0094 0,3079 0,1787 
Endeutament empresa  -0,0100 -0,0015 -0,0510 -0,0236 
Salari  0,3846 0,0078 0,0613 0,0329 

Característiques de l’entorn 
Població municipi 0,0061 0,0380 0,0196 0,0287 
PI s,t -0,0027 0,0079 0,0038 0,0170 
div s,t -0,0054 0,0103 0,0055 0,0200 
divest s,t -0,0139 0,0081 -0,0067 0,2004 
Font: elaboració pròpia. 

 
A continuació presentem els resultats empírics que mostren els impactes de la 
diversitat cultural sobre el creixement de la productivitat i els treballadors (Taula 
9). En la primera part de la taula es presenten els efectes sobre els guanys de 
productivitat de les empreses industrials catalanes, i en la segona part les 
variacions en les plantilles. Les columnes (1) i (4) mesuren els efectes de la 
migració local sobre les empreses a través del percentatge d’immigrants sobre 
la població total (PI). A les columnes (2) i (5) s’utilitza  com a determinant 
l’índex de diversitat (div), que pren valors entre 0 i 1 i mesura el nombre de 
col·lectius culturals sobre la població total del municipi. Per últim, les columnes 
(3) i (6) prenen com a referència l’indicador de diversitat respecte al total de 
població estrangera del municipi (divest). Tots aquests indicadors s’han 
presentat amb detall a l’epígraf 4.3. 
 
En relació als impactes de la immigració sobre l’evolució de la productivitat del 
treball, observem que existeix un impacte positiu i significatiu de la dimensió de 
l’empresa i la seva capacitat per augmentar la productivitat. Així doncs, entre 
els anys 2000-2008 les empreses més grans varen experimentar majors 
guanys en els nivells d’eficiència i d’assignació dels recursos que no pas les 
petites empreses. En segon lloc, apareix una relació negativa entre l’edat de 
l’empresa i els guanys en increments de productivitat. És a dir, les empreses 
joves foren les que van tenir més incentius i, a la vegada, també més capacitat 
per aprendre i superar l’alt risc de mortalitat que caracteritza les primeres 
etapes del cicle de vida de l’empresa (Jovanovic, 1982). L’endeutament de 
l’empresa presenta una influència negativa i significativa sobre el creixement de 
la productivitat. Finalment, la densitat demogràfica a nivell local exerceix un 
efecte positiu sobre el creixement de la productivitat amb resultats similars a 
Ciccone i Hall (1996), Ciccone (2002), Bellini et al. (2008). 
 
Respecte a la variació del nombre de treballadors, la dimensió de l’empresa 
presenta un impacte negatiu i significatiu. Mentre que existeix un impacte 
positiu i significatiu de l’experiència de l’empresa sobre la variació dels ocupats. 
En definitiva, existeix un impacte contraposat de la dimensió i l’edat de 
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l’empresa sobre la variació de la productivitat i els treballadors. Així mateix, 
l’entorn caracteritzat per una elevada diversitat cultural provoca un efecte 
negatiu (tot i que no significatiu) sobre el creixement dels ocupats. Pel contrari, 
les aglomeracions produeixen un efecte negatiu que acaba repercutint 
negativament sobre la variable dependent. Una hipòtesi que pot explicar les 
deseconomies de les aglomeracions sobre les empreses que van incrementar 
la seva dimensió, és el fet que aquesta tipologia d’empreses manufactureres 
s’ha ubicat en municipis menys densament poblats tractant de fugir dels costos 
de les ciutats més grans.  
 

Taula 9.  
L’impacte de la diversitat cultural sobre l’augment de la productivitat i els ocupats.  
 Increment de productivitat Increment d’ocupats 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Tamanyi,t-1 0,5070*** 0,5070*** 0,5070*** -0,6100*** -0,6100*** -0,6100*** 
 (0,0250) (0,0250) (0,0250) (0,0034) (0,0034) (0,0034) 
Edat i,t-1  -0,125*** -0,125*** -0,125*** 0,0529*** 0,0530*** 0,0530*** 
 (0,0414) (0,0414) (0,0414) (0,0056) (0,0056) (0,0056) 
Endeutament i,t-1 -3,76e-07 -3,76e-07 -3,77e-07 -2,38e-07* -2,38e-07* -2,38e-07* 
 (9,49e-07) (9,49e-07) (9,49e-07) (1,29e-07) (1,29e-07) (1,29e-07) 
PI s,t 0,0827   -0,0047   
 (0,608)   (0,0829)   
DIV s,t  0,1440   -0,0168  
  (0,3930)   (0,0536)  
DIVest s,t   0,0677   -0,0203 
   (0,210)   (0,0286) 
Densitat s,t 6,38e-05 5,64e-05 7,27e-05 -4,49e-05*** -4,38e-05*** -4,66e-05***
 (7,95e-05) (7,99e-05) (7,50e-05) (1,08e-05) (1,09e-05) (1,02e-05) 
Constant -0,713* -0,698* -0,790* 1,426*** 1,424*** 1,447*** 
 (0,396) (0,395) (0,442) (0,0540) (0,0538) (0,0602) 
Obs. 95,481 95,622 
R2 0,009 0,310 
Empreses 21.682 21.698 
S’inclouen dummies temporals 
Desviació estàndard entre parèntesis 
*** p<0,.01, ** p<0,.05, * p<0,1 

 
Tanmateix, l’entorn no només ve definit per la quantitat i el percentatge de 
cadascuna de les ètnies, sinó també per característiques com l’estructura 
demogràfica dels immigrants així com la seva nacionalitat. La Taula 18 
incorpora a les anteriors estimacions en primer lloc l’edat i en segon lloc el 
percentatge d’immigrants d’acord amb la procedència de l’immigrant. En 
aquesta darrera estimació s’ha optat per extreure la variable que captura la 
diversitat cultural, donat que aquesta ja estaria recollida de forma desagregada 
sobre els percentatges d’immigrants per grups de nacionalitats).  
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Taula 10.  
L’edat i la nacionalitat com a factors sobre el comportament empresarial. 
 Increment productivitat Increment ocupats 
 Estructura demogràfica Nacionalitats Estructura demogràfica Nacionalitats 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
PI s,t 0,1420    0,0052    
 (0,6090)    (0,0830)    
DIV s,t  0,177    -0,0100   
  (0,394)    (0,0537)   
DIVest s,t   0,169    -0,0169  
   (0,212)    (0,0289)  
Estrangers 0-19 anys s,t 0,0156* 0,0156* 0,0164*  0,0008 0,0008 0,0007  
 (0,0084) (0,0083) (0,0084)  (0,0011) (0,0011) (0,0011)  
Estrangers 20-54 anys s,t 0,0055 0,0055 0,0059  0,0005 0,0005 0,0004  
 (0,0085) (0,0085) (0,0085)  (0,0012) (0,0012) (0,0012)  
Estrangers 55-64 anys s,t -0,0032 -0,0033 -0,0028  -0,0015 -0,0014 -0,0015  
 (0,0089) (0,0089) (0,0089)  (0,0012) (0,0012) (0,0012)  
NacUE27 s,t    -0,0122    0,0066*** 
    (0,0125)    (0,0017) 
NacRestaUE s,t    0,0164    0,0049 
    (0,0618)    (0,0084) 
NacAfrica s,t    0,00414    -0,0029* 
    (0,0119)    (0,0016) 
NacAmerica s,t    0,0291**    -0,0032* 
    (0,0139)    (0,0019) 
NacAsia s,t    -0,0540**    -0,0059* 
    (0,0248)    (0,0034) 
NacOceania s,t    0,387    0,105 
    (1,162)    (0,158) 
Constant -1,576* -1,564* -1,811* -0,150 1,371*** 1,369*** 1,392*** 1,452*** 
 (0,889) (0,888) (0,929) (0,421) (0,121) (0,121) (0,127) (0,0573) 
Obs. 95,481 95,622 
R2 0,009 0,310 
Empreses 21.682 21.698 
S’inclouen dummies temporals.  
Desviació estàndard entre parèntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



 

Les principals conclusions són dues, per una banda, els entorns amb un 
percentatge d’immigrants joves (amb menors de 20 anys) afecta 
positivament sobre l’augment de la productivitat i els ocupats, tot i que 
només és significatiu per a la variable productivitat. Mentre que una major 
presència d’immigrants amb edats compreses entre els 55 i els 64 anys 
afecta de forma negativa però no significament sobre la variable 
dependent. Tanmateix, per aquesta darrera variable l’impacte és no 
significatiu. Per nacionalitats, el més destacable és el fet que en general 
la significativitat de les variables és baixa. Les excepcions són per una 
banda, l’impacte positiu dels immigrants procedents del continent americà 
sobre la productivitat, mentre que la presència d’asiàtics presenta un 
impacte negatiu significatiu. Per altra banda, l’impacte positiu que té una 
major presència d’immigrants de la resta de la UE-27 sobre l’augment 
dels ocupats, mentre que la presència d’immigrants africans i asiàtics 
presenten un impacte negatiu i significatiu sobre aquesta variable. 
 
Tal i com hem pogut observar en la part descriptiva, la pressió del flux 
d’immigrants ha estat superior en les grans urbs, mentre que les taxes de 
creixement han estat més moderades en ciutats amb una menor 
dimensió. Amb l’objectiu de contrastar aquesta hipòtesi, analitzem 
l’impacte dels tres indicadors de diversitat culturals sobre municipis amb 
un nombre d’habitants superior als 100.000 habitants, entre 20.000 i 
100.000 habitants, entre 5.000 i 20.000 habitants, i inferiors a 5.000 
habitants. 
 
Respecte l’impacte dels indicadors sobre l’increment de la productivitat, 
s’observa un impacte negatiu dels diversos indicadors sobre la 
productivitat per a les grans ciutats (tot i que només significatiu quan 
s’utilitza l’indicador de diversitat cultural sense tenir en compte la 
comunitat nacional). Tanmateix, a mesura que analitzem les empreses 
ubicades en ciutats amb una menor dimensió, observem un impacte 
positiu, però no significatiu.  
 
Respecte a les estimacions de la variació de l’ocupació, el percentatge 
d’immigrants i l’indicador de diversitat cultural presenten un impacte 
positiu però no significatiu (amb l’excepció dels municipis amb una 
dimensió inferior a 5.000 habitants). No obstant això, quan tenim en 
compte el grau de diversitat cultural entre els propis estrangers s’observa 
un impacte negatiu sobre l’increment de l’ocupació, tot i que no és 
significatiu.  
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Taula 11.  
L’impacte de la diversitat cultural sobre la productivitat i l’ocupació segons la 
dimensió de la ciutat. 
 Increment productivitat Increment ocupació 

Ciutats amb un tamany d’100.000 d’habitants o més 
PI -0,443   0,297   
 (2,025)   (0,281)   
DIV  -0,136   0,170  
  (1,285)   (0,178)  
DIVest   -1,707**   -0,0499 
   (0,847)   (0,117) 
Obs. 30,091 30,091 30,091 30,140 30,140 30,140 
R2 0,012 0,012 0,012 0,321 0,321 0,321 
Empreses 7.295 7.295 7.295 7.299 7.299 7.299 

Ciutats amb un tamany entre 20.000 i 100.000 habitants  
PI -1,020   0,0802   
 (1,291)   (0,173)   
DIV  -0,510   0,0255  
  (0,911)   (0,122)  
DIVest   0,635   -0,0038 
   (0,563)   (0,0756) 
Obs. 28,306 28,306 28,306 28,347 28,347 28,347 
R2 0,009 0,009 0,009 0,315 0,315 0,315 
Empreses 6.555 6.555 6.555 6.560 6.560 6.560 

Ciutats amb un tamany entre 5.000 i 20.000 habitants  
PI 0,397   0,0764   
 (1,053)   (0,143)   
DIV  0,241   0,0637  
  (0,688)   (0,0938)  
DIVest   0,328   -0,0540 
   (0,432)   (0,0588) 
Obs. 22,846 22,846 22,846 22,876 22,876 22,876 
R2 0,010 0,010 0,010 0,328 0,328 0,328 
Empreses 5.436 5.436 5.436 5.439 5.439 5.439 

Ciutats amb un tamany amb menys de 5.000 habitants  
PI 1,725   0,294   
 (1,372)   (0,182)   
DIV  1,095   0,197*  
  (0,847)   (0,112)  
DIVest   0,140   -0,0212 
   (0,286)   (0,0380) 
Obs. 14,238 14,238 14,238 14,259 14,259 14,259 
R2 0,008 0,008 0,008 0,269 0,269 0,269 
Empreses 3.260 3.260 3.260 3.264 3.264 3.264 
S’inclouen dummies temporals 
Desviació estàndard entre parèntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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4. CONCLUSIONS  
 
4.1. Contribucions 
 
Aquest estudi, utilitza un nou enfocament donat que per una banda 
incorpora l’entorn social com una variable identificativa de la diversitat 
cultural dintre del comportament empresarial. L’originalitat rau 
especialment en el fet de disposar informació a nivell individualitzat 
d’empreses i municipis. 
 
De forma més detallada podem destacar:  

• Integració de tres bases de dades que inclouen informació 
empresarials i social.  

• Anàlisi de l’impacte de la diversitat cultural sobre el comportament 
empresarial 

• Anàlisi de les característiques de les empreses i de l’evolució 
demogràfica durant la darrera dècada.  

• Anàlisi de l’efecte xarxa i l’efecte demogràfic.  
• Estudi que incorpora dades recents per a Catalunya. 

 
 
4.2. Vinculació entre els objectius i els resultats obtinguts 
 
La vinculació entre els objectius generals i la vinculació amb els resultats 
finalment obtinguts, a grans trets, poden ser resumits en els següents 
punts:  
 
Objectiu 1. Mostrar les principals conclusions de la literatura.  
S’ha revisat la literatura i els principals resultats vinculats especialment 
amb les externalitats positives i negatives que generen els entorns 
culturalment diversos.  
També s’ha analitzat la literatura relacionada amb les Noves Teories de 
la Immigració. 
 
De la revisió de la literatura podem destacar els següents fets: 

• La diversitat cultural proporciona externalitats positives a les 
poblacions receptores com: desenvolupament humà i el canvi de 
mentalitat, diversitat en les pautes de consum i serveis oferts, 
rejoveniment de l’estructura demogràfica i població activa, 
diversitat d’habilitats dels treballadors del mercat laboral local, 
majors nivells de productivitat deguts a .   

• Però també existeixen potencials externalitats negatives derivades 
de: detriment de la qualitat de vida i l’atractiu del municipi, 
desviament de la despesa pública cap a partides diferents, 
increments dels preus del sòl per un augment de la demanda de la 
vivenda.  
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• L’àmbit territorial més comú són les regions dintre d’un país o 
conjunt de països. Per tant, s’observa que existeix un àmbit 
inferior, com és l’urbà en el qual només hi ha alguns resultats 
preliminars.  

 
 
Objectiu 2. Observar les pautes de localització d’immigrants.  
S’ha analitzat els municipis amb un major flux (absolut i relatiu) 
d’immigrants així com diversos indicadors per detectar l’existència de 
“call effect” o efectes reclam entre immigrants de la mateixa nacionalitat. 

 
L’estudi migratori a nivell municipal reflecteix la dinàmica dels fluxos 
d’immigrants en l’estructura de la població municipal i permet identificar 
quin és el paper que juga cada municipi en la recepció de la població 
estrangera que arriba a Catalunya. Els principals trets que s’hi destaquen 
són:  
• La distribució territorial a nivell de municipi de la població 

estrangera reflecteix que 20 de 249 municipis de Catalunya 
concentren més del 60% dels immigrants. En aquest grup 
destaquen municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona que 
concentren el 46% dels estrangers que viuen a Catalunya. 

• La taxa d’immigració, és a dir, el pes de la població estrangera 
sobre la població total del municipi és superior al 27% en 20 
municipis de Catalunya. Hi ha un grup de municipis que mostren 
en termes absoluts i relatius una elevada presència d’immigrant 
(Salt, Lloret de Mar, Salou i Figueres). En general s’observa que 
les taxes d’immigració més elevades afecten a municipis petits. Hi 
destaquen dues poblacions amb un número d’immigrants semblant 
al de natius (Castelló d’Empúries i Guissona). 

• Pel que fa a l’evolució de la població estrangera entre 2000 i 2009, 
s’observa que en mitjana, en els 20 que concentren la població 
immigrant, aquesta s’ha multiplicat per 6,23. Aquest flux ha estat 
especialment intens a l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Santa 
Coloma de Gramenet, Girona, Lloret de Mar i Salt. 

 
L’estudi del mercat laboral permet completar la realitat econòmica que 
ens aporta la dinàmica municipal de la immigració a Catalunya. En 
aquest sentit, l’anàlisi de l’evolució de les taxes d’immigració i d’atur de la 
mitjana dels 20 municipis que concentren la població estrangera a 
Catalunya durant el període 2000-2009, assenyalen que:  

• El ritme de creixement de la taxa d’immigració és molt elevat a 
principis de la dècada atès el baix nivell de partida de la població 
estrangera a més simultàniament es registren taxes d’atur baixes 
que, fins i tot en alguns períodes, es redueixen. 

• A finals de la dècada, s’observa un creixement més baix de la taxa 
d’immigració malgrat que el flux d’immigrants en termes absoluts 
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continua sent elevat. Tanmateix malgrat l’increment de la taxa 
d’atur continua augmentant la proporció d’immigrants sobre la 
població total. 

• La taxa de creixement de la immigració mostra una important 
inèrcia. En canvi, un augment en un 1% dels aturats redueix un 
9% el creixement d’immigrants.  

 
Objectiu 3. Mostrar les pautes de localització de les empreses  
 
S’han mostrat les característiques de les empreses en funció de la 
dimensió del municipi així com els nivells de taxes migratòries registrades 
en cada període.   
 
Quant a les pautes de localització de les empreses podem destacar els 
següents resultats:  

• Les empreses de sectors intensius en tecnologia tendeixen a ser 
més productives, a pagar un salari més elevat als treballadors.  

• En les regions amb una taxa d’immigrants relativament baixa, són 
les empreses situades en les regions entre 20.000 i 99.000 
habitants les que tenen una dimensió més gran i són més 
productives.  

• Pel que fa a les regions amb una taxa d’immigrants relativament 
alta, les empreses més grans es troben en les regions que tenen 
entre 5.000 i 19.999 habitants. En canvi, les empreses més 
productives es troben en regions amb menys de 5.000 habitants. 

 
Objectiu 4. Analitzar si les ciutats catalanes amb una major població 
immigrant presenten un impacte positiu o negatiu sobre el 
creixement de les empreses locals i l’evolució dels seus nivells 
d’eficiència a través d’eines economètriques.  
 
S’ha realitzat l’estudi estadístic i economètric amb les tres bases de 
dades conjuntes, les quals han estat sotmeses a un procés de filtratge 
per evitar dades incongruents.  
 
De l’anàlisi de l’impacte dels entorns culturalment diversos sobre el 
comportament empresarial: 

• En termes generals, els indicadors de diversitat cultural presenten 
un impacte positiu sobre el creixement de l’empresa. Tanmateix, 
per al conjunt de municipis catalans els resultats no són 
significatius. 

• Segons dimensió de ciutat: a les grans ciutats els indicadors de 
diversitat mostren un impacte negatiu sobre la productivitat, però 
positiu per a les empreses ubicades en ciutats amb una menor 
dimensió.  
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• Els entorns amb un percentatge d’immigrants joves afecten 
positivament sobre l’augment de la productivitat i els ocupats.  

 
 
4.3. Implicacions 
 
El treball, amb les limitacions que a continuació es comentaran, dóna 
llum a diferents aspectes:  

• A nivell social. Conèixer la intensitat dels fluxos i l’impacte en els 
municipis catalans.  

• A nivell empresarial. Explica el comportament de les empreses 
en entorns amb intensitat d’immigració elevada així com amb 
diferents característiques socials.  

• A nivell polític. Els resultats poden donar llum des de la realitat 
social dels municipis, la relació entre mercat de treball i flux 
migratori, i el comportament de les empreses en els entorns amb 
elevada migració.  

 
 
4.4. Limitacions de l’estudi 
 
Entre les limitacions que podem destacar de l’anàlisi: 

• S’han eliminat les empreses que es troben en municipis amb 
menys de 1.000 habitants.  

• Les dades recullen només parcialment la reacció empresarial al 
nou context econòmic i a la frenada dels fluxos migratoris.  

• Respecte l’anàlisi dels fluxos migratoris, seria interessant observar 
la seva evolució futura i l’impacte que tindrà sobre les ciutats i els 
agents.  

 
 
5. IMPACTE PREVIST  
 
5.1. Impacte previst 
 
Del treball realitzat, s’ha obtingut un major coneixement de caràcter 
tècnic en el tractament metodològic de les bases de dades, s’ha analitzat 
la literatura actual i s’ha obtingut un major coneixement dels resultats a 
nivell Catalunya de l’impacte dels fluxos migratoris a nivell municipal. 
Amb els resultats obtinguts caldria realitzar la tasca d’acabar de generar 
els articles per a enviar a revistes especialitzades i congressos 
especialitzats.  
 
A nivell socioeconòmic, els resultats donen llum :  

• Enviament d’articles a revistes de tipus divulgatiu 
• Participació en activitats de difusió  
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Des del punt de vista polític, creiem que els resultats s’ajusten als 
objectius definits pel Pacte Nacional d’Immigració de Catalunya el qual 
tracta de valorar el fenomen de la immigració i per altra banda es planteja 
incrementar la qualitat del teixit productiu empresarial català. Aquest 
treball de recerca va encaminat a conèixer millor el teixit empresarial 
català i l’impacte de l’entorn més immediat.  
 
 
5.2. Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats 
a reunions científiques o altres.  
 
Les activitats de tipus científic esperades del treball realitzat en aquests 
moments, és de tipus científic:  

• Participació en jornades 
• Enviament d’articles a revistes científiques  
• Participació en congressos 
• Contribució a enfortir les relacions amb altres investigadors  

 
 
5.3. Propostes d’actuacions o intervencions 
 
L’economia catalana sempre ha sobresortit per la seva vocació oberta a 
la recerca de nous mercats i de noves fonts d’aprovisionament de 
primeres matèries. Aquesta vocació d’economia oberta s’explica per la 
necessitat de col·locar els productes peninsulars –des dels aiguardents 
del segle XVIII als tèxtils del segle XIX- primer a Europa, després a 
Amèrica i, més tard, als països asiàtics. El fet de ser un país relativament 
petit, sense molt recursos propis i obert al mar ha facilitat els contactes 
exteriors i, també, la circulació de productes, tecnologia i persones. Atès 
que Catalunya va jugar el paper de ser la fàbrica i el centre comercial de 
l’Estat espanyol va esdevenir un reclam  per a que, primer els immigrants 
espanyols i després els estrangers, vinguessin a Catalunya atrets per les 
oportunitats de trobar treball i un estil de vida atractiu. 
 
Per tant, les dades observades sobre la onada migratòria que registra el 
nostre país ens indiquen que, tot i que Catalunya ha estat sempre 
receptora de treball poc qualificat, la intensitat de les entrades actuals no 
té precedents. Segons les dades d’Idescat, l’any 2000 Catalunya contava 
amb una població estrangera de 181.590 persones (el 2,9% del total), i el 
2010 amb una població estrangera de 1.198.538 persones (el 15,95%). 
 
Aquest estudi ha abordat aquest equilibri a vegades contradictori que ha 
caracteritzat a l’economia catalana, obligada a obrir-se cap a l’exterior per 
a competir a preus internacionals i, per altra banda, a obtenir part dels 
seus factors productius d’una economia tancada que, amb la pràctica de 
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mesures proteccionistes i la incapacitat per generar ofertes de treball per 
a tota la població va imposar uns nivells de preus interiors pocs 
competitius. Aquest dilema continua caient com una llosa pesada sobre 
l’economia catalana actual. Per això en aquest informe s’ha abordat, des 
d’una perspectiva creiem que força inèdita, els impactes de la migració 
local sobre l’eficiència i el creixement de les empreses catalanes, entre 
els anys 2000 i 2008. Les principals consideracions que poden fer dels 
resultats obtinguts han estat sintetitzades en deu punts. 
 
Primer. El creixement econòmic de Catalunya registrat durant la primera 
dècada del segle XXI ha estat intens, i s’ha centrat excessivament en la 
contractació de treballadors amb baix nivell de qualificació i de 
productivitat. L’entrada de grans contingents de població activa immigrant 
ha estat possible per l’expansió de les activitats vinculades al sector de la 
construcció i els serveis personals. Aquesta via de creixement ha reduït 
els incentius per innovar i assignar més recursos cap a les activitats més 
intensives en capital humà i tecnològic. El nivell de desenvolupament de 
Catalunya i l’augment dels preus relatius del país en relació a les 
economies emergents obliga a buscar nous sectors per a competir en els 
mercats internacionals. 
 
Segon. El model de creixement extensiu dels primers anys del segle XXI 
es pot interpretar com una oportunitat perduda de Catalunya en la cursa 
que manté amb altres economies per trobar el seu espai en els mercats 
internacionals. Ara bé, això no s’ha traduït en un menor pes de Catalunya 
dins del marc estatal. Algunes dades recents de l’INE són força 
il·lustratives al respecte. Si observem els valors corresponents a 
Catalunya i a l’eix Mediterrani, on a més s’inclou les Illes, el País Valencià 
i Murcia, els anys 1955 i el 2007, el pes del VAB era per a Catalunya del 
17,5% i del 18,9%, i per a l’Eix Mediterrani del 28,7% i del 33,2%. Es a dir 
en tots dos casos l’augment ha estat considerable. En termes de població 
ocupada les dades de Catalunya eren del 13,6% i del 16,7%, mentre que 
a l’Eix del Mediterrani eren del 27,5% i del 32,8%. Un augment també 
remarcable. En canvi, pel que fa al pes del capital productiu l’any 1955 
Catalunya tenia el 19,0% de l’estoc de l’Estat i, l’any 2000, el 19,4%; 
mentre que per als mateixos anys l’Eix de la Mediterrània tenia el 30,3% i 
el 34,4%. Aquestes dades ens indiquen que, des de mitjans del segle XX, 
la indústria catalana ha fet un ús intensiu del treball, intern o immigrant, i 
ha mantingut la seva especialització en una sèrie d’activitats poc 
intensives en capital. Aquesta realitat no s’ha corregit amb l’entrada a la 
CEE, primer, i en la disciplina de l’euro, després, sinó que més aviat ha 
donat lloc a un major distanciament amb les economies europees. 
 
Tercer. L’onada migratòria actual afecta a tot el territori català, però es 
concentra força en les seves ciutats. En el grup dels vint municipis amb 
més població immigrant de Catalunya, l’any 2000 residien 95.590 
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estrangers, mentre l’any 2009 el nombre d’immigrants estrangers 
ascendia a 691.256 persones. Per al conjunt del país el factor 
multiplicador durant aquests deu anys també ha registrat una expansió 
sense precedents, dels 169.063 immigrants estrangers s’ha passat a 
1.131.642 persones. El creixement de les taxes  d’immigració és força 
elevat a principis de la dècada atès el baixos nivells de partida de la 
població estrangera, mentre que les taxes de creixement es moderen 
quan els nivells registrats ja són elevats. Durant els darrers anys de la 
dècada s’observa un alentiment del flux d’immigrants en termes absoluts i 
les dades provisionals per a 1 de gener del 2011 indiquen una pèrdua de 
l’estoc d’immigrants. En aquest sentit, és necessari promoure 
mecanismes per a fomentar la interacció entre immigrants i la comunitat 
resident a nivell local. Una acció més concreta podria quedar plasmada 
en la creació de comunitats de benvinguda.  
 
Quart. La present onada migratòria ha donat lloc a una intensa diversitat 
cultural de les nostre ciutats i pobles. En efecte, quan s’estimen els 
diferents indicadors de diversitats propis d’aquesta literatura s’observa un 
increment del pes dels diferents col·lectius de residents. Aquesta situació 
comporta un repte per als responsables polítics del país al tenir que 
desplegar una sèrie d’accions orientades a millorar la convivència entre 
col·lectius diferents, però a la vegada també s’ha d’interpretar com una 
clara oportunitat per potenciar la creativitat i l’atmosfera de convivència 
de les ciutats catalanes. Els aspectes positius de la localització dels nous 
vinguts al país s’han accentuat amb la concentració dels immigrants per 
nacionalitats a resultes de l’efecte crida que tendeix a reduir els costos 
d’adaptació i acollida dels immigrants. Les dades ens indiquen que com 
ja va passar en la onada dels anys seixanta, els costos d’aterratge i 
d’adaptació del nou immigrant es redueixen força quan forma part d’una 
corrent col·lectiva en la que participen familiars o coneguts. La 
localització dels immigrants resta supeditada a una sèrie d’efectes xarxa 
relacionats amb la presència de familiars o conciutadans i la diversitat 
d’activitats que puguin facilitar ocupació, sobretot entre els que aspiren a 
ocupar-se aviat al mercat laboral local. Per tal que l’arribada dels 
nouvinguts sigui el més integradors possible és necessari la seva 
integració. Com a mesura, és possible tractar de fomentar la participació 
dels immigrants immigrants en la vida social, econòmica i cultural de la 
ciutat.  
 
Cinquè. El present moviment migratori a diferència dels anteriors sembla 
haver alterat per sempre les pautes demogràfiques dels països que, avui 
per avui, gaudeixen d’alts nivells de renda i d’una qualitat de vida 
atractiva. Aquesta és una de les raons per a que l’interès per analitzar els 
efectes dels fluxos migratoris sobre els mercats laborals locals no deixa 
de créixer entre els economistes. Ara bé, en molts dels estudis realitzats 
quan s’observa els efectes de l’entrada dels nous immigrants sobre els 
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salaris dels treballadors locals s’obtenen uns resultats molt baixos. En 
resum, l’oferta de treballadors poc qualificats no afecta al mercat local i, 
per tant, les condicions laborals dels treballadors natius es veuen poc 
afectades. Davant d’aquesta evidència difícil d’assumir de ple, alguns 
autors indiquen que tal vegada la pregunta estigui mal formulada. Potser 
que l’oferta dels nous treballadors no incideixi directament sobre les 
condicions laborals de tots els treballadors, sinó sobre les pautes de 
localització de les empreses. En efecte, la decisió de localització d’una 
empresa és una de les principals variables estratègiques i, en gran part, 
depèn de les característiques de l’entorn, i la composició del mercat de 
treball local n’és una de les més importants. Així, és necessari permetre 
crear les condicions en el mercat laboral local per a la inserció laboral i el 
millor aprofitament de les habilitats dels immigrants a través de, per 
exemple, un programa de tutorització.  Una altra possibilitat per millorar la 
interacció en el mercat local és la millora de la comunicació i la 
col·laboració entre els diversos agents involucrats en la inserció laboral. 
 
Sisè. El treball economètric que relaciona el comportament de la 
productivitat i de l’ocupació, en la seva qualitat de variables que capten 
les millores d’eficiència productiva i del creixement orgànic de l’empresa,  
amb una sèrie de determinants vinculats a les característiques de 
l’empresa i el perfil local de la població immigrant ens ofereix resultats 
d’interès. Així, en el període 2000-2008, les empreses més grans, menys 
endeutades i més joves varen registrar els majors guanys de 
productivitat.  En canvi, pel que fa al creixement de les plantilles 
industrials varen ser les empreses petites, les madures i les menys 
endeutades les que varen registrar les majors taxes de creixement. Una 
implicació important és que les polítiques públiques hauran de fer més 
èmfasis en la provisió d’amenities que siguin capaces de promoure 
econòmicament les empreses ubicades en determinades ciutats. 
 
Setè. En relació als efectes sobre la productivitat i l’ocupació industrial 
derivats de l’entorn geogràfic on opera l’empresa cal destacar les 
següents conclusions. En els municipis amb una major densitat 
demogràfica i una major diversitat cultural es localitzen les empreses 
industrials que registraren, entre 2000 i 2008, les millores més elevades 
de productivitat del treball; però en aquest municipis el ritme de creació 
de llocs de treball fou més baix. Tanmateix, independentment del tipus de 
municipi, les taxes de creixement de la productivitat de les empreses van 
ser quasi bé nul·les. És a dir, les dades ens indiquen que el model de 
creixement registrat per l’economia catalana ha facilitat la vinguda de 
població immigrant, sense gaire formació i sense necessitat per part de 
les empreses per a invertir en la seva formació. Les empreses amb 
mercats internacionals quan s’han vist obligades a millor els nivells 
d’eficiència s’han centrat en l’ajust de les plantilles i no pas en la 
incorporació de tecnologies més modernes i competitives. 
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Vuitè. La vinguda de gent jove i, sovint amb un perfil laboral poc adient 
per a l’estructura industrial del país, apareix com una oportunitat que no 
es pot deixar passar. Els resultats economètrics ens indiquen també que 
els municipis catalans amb major pes d’immigrants joves menors de 20 
anys es localitzen les empreses que registren els majors guanys de la 
productivitat i de l’ocupació; però els municipis amb major presència 
d’immigrants amb edats compreses entre els 55 i els 64 anys afecta de 
forma negativa però no significament sobre la productivitat i de 
l’ocupació. Val a dir, que quan s’incorpora als anàlisis el lloc de 
residència dels immigrants estrangers apareix un efecte positiu dels 
immigrants de la resta de la UE-27 i un de negatiu dels immigrants 
africans i asiàtics sobre l’augment dels ocupats industrials. 
 
Novè. Des de la caiguda del mur de Berlín, per posar una fita històrica, el 
món ha canviat força. A vegades sense fer gaire soroll, després del 11-S 
amb uns fets més evidents. Tot i amb això les principals potències i els 
seus responsables han preferit ignorar els canvis que s’estaven produint. 
Per això podem afirmar que des de 1989 fins l’any 2007, anys en que 
s’ensorra el joc especulatiu de les finances mundials, s’han perdut vint 
anys valuosos que cal recuperar. Catalunya és un país que pot recuperar 
part del temps perdut i, també, desplegar una altre estil de treball i de 
vida. Per això, el nostre país ha de fer dos salts importants, un en termes 
d’eficàcia econòmica i, un altre en termes d'eficàcia social. Tan sols així 
el país podrà aspirar a una societat cohesionada i una economia capaç 
de generar les rendes suficients per a mantenir el model de benestar al 
que aspirem. 
 
Desè. El model de canvi ha de ser impulsat per part dels agents locals, 
és a dir, les empreses i la població resident. Tot i que la política a nivell 
de país és important a l’hora de definir les grans directius, també és cert 
que els policy-makers a nivell locals han de dur a terme les mesures 
necessàries per tal de tenir en compte les condicions del propi entorn i 
coordinar, en la mesura del possible, a tots els agents. Ara bé, de ben 
segur que existeixen iniciatives que poden ser replicades o bé adaptades 
en altres entorns. En aquest sentit, seria interessant crear una plataforma 
que permeti la divulgació de nous mecanismes i instruments que 
difonguin la creació de “bones pràctiques” en l’àmbit local.  
 
Tal i com hem comentat anteriorment, Catalunya ha perdut una 
oportunitat única en la seva història durant la darrera dècada per tal de 
situar-se en la frontera tecnològica dels països del nostre entorn. La 
incògnita serà veure com els propers anys el nostre país redreça el seu 
camí per tal de tornar a generar ocupació. Aquest canvi només serà 
possible un ús més eficient dels recursos i de les relacions entre els 
agents socials que compartim espai. I, sense dubte, l’esforç inversor de 
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les empreses seran necessaris i, en especial, d’aquelles empreses 
d’indústries intensives en tecnologia.  
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