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EL LLIGAM AMB LA MAR

El puntal socioeconòmic de la localitat és la pesca, que 
ocupa el segon lloc en l’activitat econòmica peniscolana 
per darrere de l’hostaleria. També està molt lligat al sector 
hoteler tant com a suministrador de matèries primeres com 
a escenari atractiu per als turistes. 
La Confraria de Pescadors Sant Pere de Peníscola és la 
unitat gestora del port, actualment està formada per 53 

embarcacions (38 d’arrastre i 15 d’arts menors) les quals van 
recollir el passat any un total de 1.461.230 Kg de peix dels 
quals destaquen el caragol puntxec (denominació d’origen 
local) el llagostí, caballa, rap o galera entre d’altres.
La llotja de Peníscola ven poc en el mercat local, destinant 
la major part de les seves captures als mercats de Barcelona 
i Saragossa.

L’IMPACTE DEL TURISME

El desmantellament com a recinte militar el 1890 i el rodatge 
de les películes Calabuig (1956) i El Cid (1961) poden 
considerar-se el punt de partida simbòlic de l’enlairament 
turístic. 
És a partir de la segona meitat de la dècada dels 60 quan 
Peníscola es converteix en un destí d’estiueig basat en el 
producte de Sol i Platja familiar atractiu per a la classe mitja-
baixa el consum de la qual es basa en la compra/lloguer 
d’apartaments a primera línia de mar. 
La dècada dels 80 consolida Peníscola com un “resort” 

especialitzat en el producte sol i platja de masses amb 
tot el que això va suposar: amenaces mediambientals, 
congestions de trànsit, falta d’infraestructures i equipament  i 
la generació d’una ciutat polinuclear degut a les nombroses 
urbanitzacions i que convertiren Peníscola en una ciutat 
lineal de cara a la mar.
La declaració de la Serra d’Irta com a Parc Natural i Reserva 
Marina el 2002 i la inauguració del Palau de Congressos el 2003 
poden considerar-se els darrers episodis amb transcendència 
en l’àmbit turístic.

Peníscola és un dels principals enclaus del negoci hoteler del 
País Valencià, de fet és el municipi amb més oferta hotelera 
de la província de Castelló amb més de 8.000 places què 
en els darrers anys han anat especialitzant-se en places de 

categoría mitja i superior.
A la consolidació del sector hoteler s’ha de sumar el gran 
parc de segones residències que compta amb més de 5.000  
habitatges.

DISTRIBUCIÓ PLACES TURÍSTIQUES SEGONS ALLOTJAMENT
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POBLACIÓ

En l’actualitat el municipi de Peníscola compta amb 8.214 
habitants (cens 2012). El major increment poblacional es va 
produir en els anys 70, coincidint amb la consolidació del 
sector turístic com a principal motor econòmic de la ciutat. 
En un segle quasi triplica la seva població, passant dels 3.384 
habitants registrats en el 1.910 als actuals 8.214 convertint-se 
així en la tercera població de la comarca del Baix Maestrat 
per darrere de Benicarló i Vinaròs. 

Cal destacar que quasi un terç de la població empadronada 
en Peníscola és immigrant, això es degut a la necessitat de 
treballadors per al sector hoteler i en els darrers anys per al 
sector de la construcció. 
Els coŀlectius mes nombrosos de la ciutat son els marroquins 
seguits de romanesos i europeus, aquests sobretot persones 
de la tercera edat que decideixen passar la seva jubilació 
en la localitat costera.

CONSTRUCCIÓ: LA GRAN INDUSTRIA

Peníscola ha sofert dos grans bombolles immobiliàries, la 
primera en els anys 70 i la segona durant els primers anys del 
S.XXI ambdues associaciades amb la promoció immobiliària 
i residencial del turisme. Va ser un dels principals motors de 
l’increment de la població local. Actualment, degut a la 
punxada de la bombolla immobiliària molta gent ha hagut 
de marxar de la població o especialitzar-se en altres sectors 
com la pesca, què en els darrers anys està experimentant 

una important recrescuda en l’economia local.
Pel que fa a la industria és un sector pràcticament inexistent 
en la ciutat,  ni tant sols el mon de la mar va servir per quallar 
un petit desenlairament industrial. La part de població activa 
que hi treballa ho fa en localitats properes com Benicarló, 
totalment especialitzada en aquest sector, on es concentra 
gran part de la fabricació de mobles del País Valencià i 
també hi tenen seu algunes multinacionals del sector químic. 

PRINCIPALS PAÏSOS D’ORIGEN TURSITES

Peníscola anys 70 Peníscola 2013

La Marjal i l’horta en els anys 30 amb Benicarló al fons Accés a la ciutat en els anys 30

Un altre fet molt important en la variació de la població 
peniscolana és l’estacionalitat, en els mesos d’estiu la localitat 
pot arribar a veure multiplicada per 10 la seva població, 
arribant als   més de 75.000 persones en el passat Agost. 
Aquest fet és degut a l’elevat parc de segona residència 
amb que compta la localitat. 

Aquests increments de població durant breus periodes de 
temps son els causants de què en els mesos d’estiu la ciutat 
es troba colapsada, els equipaments i les infraestructures 
son insufi cients, el trànsit es troba totalment congestionat i la 
manca d’aparcament son alguns dels principals problemes.

EVOLUCIÓ POBLACIÓ
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ANÀLISI URBÀ: economia i població
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