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EVOLUCIÓ  

 La població del Vallès Occidental, a 1 de gener de 2018, és de 917.905 habitants, que representen 
al 12,1% sobre el total de la població de Catalunya.  

 Respecte al 2017, s’ha produït un augment de la població de 7.874 persones (0,9%), mantenint-se la 
tendència de creixement moderat, per sota d el’1%, que ve donant-se la darrera dècada.  

 Entre 2009 i 2018, la comarca acumula un creixement absolut de 39.012 persones, amb un ritme de 
creixement anual de 0,4 per mil, més intens que el català (0,2‰). 

 ESTRUCTURA  

 Per grans grups d’edat, el 17,2% de població de la comarca es troba per sota del 15 anys, i el 16,4% 
per sobre dels 65 anys. A nivell català, el pes relatiu d’aquests grups és del 16,5% i del 18,7%, 
respectivament, de manera que el Vallès Occidental mostra una estructura més rejovenida. 

 Les diferències entre l’estructura de la població de l’any 2000 i la del 2018 mostren una població 
relativament més envellida, degut a l’augment de l’esperança de vida i la baixa natalitat.  L’únic grup 
que ha perdut pes relatiu respecte al 2000 ha estat la població en edat de treballar, que ha passat 
del 70,7% al 66,4%, mentre que els menors de 15 anys i els majors de 65 incrementen en més de dos 
punts el seu pes respecte el total de la població. 

 El percentatge d’estrangers sobre la població total és del 10,1% , xifra quatre punts per sota de la del 
conjunt de Catalunya (14,2%). L’any 2018 la població estrangera torna a créixer a la comarca, en línia 
amb la dinàmica migratòria positiva dels darrers anys.    

CREIXEMENT DEMOGRÀFIC 

 El creixement anual a la comarca, durant el 2017, va ser de 8,7 per cada mil habitants, xifra superior 
a la de l’any anterior i una de les més elevades dels darrers anys. El creixement és resultat, en gran 
mesura, del comportament positiu de les migracions.  

 El saldo migratori, de 7.272 persones l’any 2017, torna a ser positiu per quart any consecutiu, com a 
conseqüència de la recuperació del saldo migratori amb l’estranger i amb la resta d’Espanya. El saldo 
natural, tot i que positiu, registra la xifra més baixa de la sèrie històrica de la comarca.  

PROJECCIONS  

 Segons les darreres projeccions de l’Idescat, la població del Vallès Occidental augmentarà fins a 
1.002.489 persones en l’horitzó de l’any 2030.  

 En el conjunt del període 2018-2030, la població comarcal tindrà un creixement anual mitjà de 7.250 
persones, el que suposarà un creixement acumulat de 87.003 persones. El creixement de la població, 
del 9,5%, serà resultat del component natural (1,4%) i, sobretot, del migratori (8,1%).  

 L’any 2030 la població de la comarca serà més envellida: el pes de la població major de 65 anys 
passarà del 16,4% actual al 20,7% el 2030. Amb tot, el Vallès Occidental serà una de les comarques 
catalanes menys envellides. 
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1. LA POBLACIÓ DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL 

1.1. LA POBLACIÓ DE LA COMARCA EN EL 
CONTEXT DE CATALUNYA 

L’any 2018, al Vallès Occidental, hi havia 917.905 
habitants, segons dades del Padró municipal, el que 
situa la comarca  com a la segona amb més població 
de Catalunya, amb un 12% del total, per darrere del 
Barcelonès (29,8%) i per davant del Baix Llobregat 
(10,8%). 

Respecte al 2017, la població comarcal ha 
augmentat en 7.874 persones, el que representa un 
increment relatiu del 0,9%, superior al de la província 
de Barcelona (0.6%) i Catalunya (0,6%), i similar al 
d’altres comarques de la demarcació, com ara el 
Vallès Oriental (0,8%) i el Maresme (0,9%). Si mirem 
el plànol comarcal, no hi ha cap que n’hagi perdut 
població respecte l’any anterior, sent les comarques 
de l’Alt Penedès, Garraf i Osona les que  incrementen 
més la seva població, totes per sobre de l’1 %. 

La taula 1 posa en relleu que, els darrers anys, la 
comarca ha tingut un creixement poblacional més 
intens que la major part de territoris de l’entorn i 

superior al conjunt de Catalunya. En efecte, la taxa 
de creixement anual del Vallès Occidental, per a l 
període 2009-2018, va arribar al 0,4 per mil. 
Únicament la comarca del Maresme (0,5‰) i Osona 
(0,4‰) presenten una taxa igual o superior, mentre 
que la resta d’àmbits creixent per sota o, fins i tot, 
perden població.   

La dinàmica poblacional de la comarca de la darrera 
dècada encara contrasta amb la fase d’expansió 
demogràfica que es va produir des del 2000 fins al 
2009, amb un creixement anual del 2,1‰, per sobre 
que el de Catalunya (1,8‰) i un dels més elevats de 
les comarques de l’entorn.  

Pel que fa a la localització de la població, la densitat 
del Vallès Occidental és de 1.574,1 hab./km2, 
gairebé set vegades superior a la mitjana de 
Catalunya (236,7), només per darrera de les 
comarques del Barcelonès (15.469,2) i del Baix 
Llobregat (1.685,6). Si les comparem amb altres com 
el Berguedà (33,0), Osona (127,2) i l’Anoia (137,5), 
les més baixes en densitat poblacional, es fan visibles 
les importants diferències territorials que afecten 
als territoris. 

 

TAULA 1. Densitat i evolució de la població. Vallès Occidental, comarques, i Catalunya. 2018 

Àmbit territorial 
Població 
2018 

% total  
Catalunya 

Densitat 
(hab./km²) 

Variació    
2017 -2018 

Taxa de creixement 
 (per 1.000) 

Absoluta % 2009-2018 2000-2009 

Vallès Occidental 910.031 12,0 1.574,1 7.874 0,9 0,4 2,1 

Comarques barcelonines           

Alt Penedès 106.930 1,4 182,4 1.192 1,1 0,2 2,7 

Anoia 118.277 1,6 137,5 812 0,7 -0,5 1,8 

Bages 175.095 2,3 161,6 1.390 0,8 0,3 1,6 

Baix Llobregat 813.996 10,8 1.685,6 5.172 0,6 0,0 0,7 

Barcelonès 2.248.227 29,8 15.469,2 6.415 0,3 0,0 0,7 

Berguedà 39.013 0,5 33,0 91 0,2 -0,7 0,9 

Garraf 147.504 2,0 805,5 1.599 1,1 0,4 3,3 

Maresme 444.046 5,9 1.123,7 3.778 0,9 0,5 2,1 

Osona 156.572 2,1 127,2 1.762 1,1 0,4 1,9 

Vallès Oriental 403.259 5,3 552,8 3.030 0,8 0,3 2,4 

Vallesos* 1.313.290 17,4 1.004,6 10.904 0,8 1,0 1,6 

Barcelona 5.576.037 73,8 726,0 33.313 0,6 0,2 1,5 

Catalunya 7.555.830 100,0 236,7 44.235 0,6 0,2 1,8 

Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat. 



Informe de Població Vallès Occidental 2018 

 

2 

 

1.2. LA POBLACIÓ DEL MUNICIPIS DE LA 
COMARCA 

Els municipis que tenen més pes en terme d’habitants 
són les dues capitals de la comarca, concentrant 
aproximadament el 47% de la població: Terrassa amb 
un 23,8% i Sabadell amb un 23,1%. A distància, les 
segueixen Sant Cugat del Vallès (9,9%), Rubí (8,3%) i 
Cerdanyola del Vallès (6,3%). El 28,6% de la població 
es concentra en els 18 municipis restants.  

Com en el cas de les comarques, la taula 2 mostra 
diferències territorials en la distribució de la població 

dels municipis al Vallès Occidental. Per una banda, hi 
ha 9 municipis que es troben per sobre la mitjana de 
la comarca, entre ells destaquen, Badia del Vallès 
(14.426,9 hab./km2), Ripollet (8.856,1) i Sabadell 
(5.602,9). Per contra, els municipis que registren una 
densitat molt baixa i a molta de la mitjana comarcal, 
són Gallifa (10,3), Rellinars (42) i Sant Llorenç Savall 
(57,7). 

 

 

TAULA 2. Densitat i evolució de la població dels municipis del Vallès Occidental i Catalunya. 2018 

  
 Àmbit territorial 

Població total 2018 
Variació  
2017-2018 

Creixement 
2009-2018 

Creixement 
2000-2009 

Nombre % total  
Densitat 
(h/km2) 

Absoluta % Absolut tcac (r) Absolut tcac (r)  

Badia del Vallès 13.417 1,5 14.426,9 -49 -0,4 -262 -0,2 -1.854 -1,3 

Barberà del Vallès 32.839 3,6 3.951,7 -21 -0,1 1.695 0,5 4.463 1,6 

Castellar del Vallès 24.036 2,6 535,2 260 1,1 1.034 0,4 5.558 2,8 

Castellbisbal 12.332 1,3 397,4 35 0,3 355 0,3 4.090 4,3 

Cerdanyola del Vallès 57.740 6,3 1.889,4 17 0,0 -1.007 -0,2 5.969 1,1 

Gallifa 169 0,0 10,3 -11 -6,1 -45 -2,3 58 3,2 

Matadepera 9.291 1,0 366,4 105 1,1 675 0,8 1.692 2,2 

Montcada i Reixac 35.599 3,9 1.516,8 536 1,5 2.146 0,6 5.501 1,8 

Palau-solità i Pleg. 14.636 1,6 980,3 10 0,1 566 0,4 2.981 2,4 

Polinyà 8.389 0,9 954,4 6 0,1 713 0,9 3.019 5,1 

Rellinars 747 0,1 42,0 12 1,6 34 0,5 335 6,6 

Ripollet 38.347 4,2 8.856,1 448 1,2 1.259 0,3 7.211 2,2 

Rubí 76.423 8,3 2.366,0 855 1,1 3.436 0,5 14.341 2,2 

Sabadell 211.734 23,1 5.602,9 1.803 0,9 5.241 0,3 22.766 1,2 

Sant Cugat del Vallès 90.664 9,9 1.879,8 1.148 1,3 11.411 1,4 26.599 4,2 

Sant Llorenç Savall 2.371 0,3 57,7 10 0,4 -31 -0,1 419 1,9 

Sant Quirze del Vallès 19.939 2,2 1.417,1 72 0,4 1.477 0,8 5.756 3,8 

Sta. Perpètua Mog. 25.705 2,8 1.623,8 131 0,5 657 0,3 5.964 2,8 

Sentmenat 8.957 1,0 311,0 139 1,6 1.087 1,3 2.195 3,3 

Terrassa 218.535 23,8 3.114,8 2.107 1,0 7.594 0,4 39.147 2,1 

Ullastrell 2.069 0,2 283,0 15 0,7 205 1,0 750 5,3 

Vacarisses 6.486 0,7 159,4 158 2,5 614 1,0 3.185 8,1 

Viladecavalls 7.480 0,8 372,3 88 1,2 158 0,2 1.567 2,4 

Vallès Occidental 917.905 100,0 1.574,1 7.874 0,9 39.012 0,4 161.712 2,1 

Catalunya 7.600.065   236,7 33.313 0,6 121.415 0,2 751.658 1,8 

Tcca (r): Taxa de creixement anual cumulatiu, per mil. 
Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat. 
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Respecte al 2017, els municipis que incrementen més 
la seva població són Vacarisses, amb una variació 
anual del 2,5%, Rellinars i Sentmenat, tots dos amb 
1,6%. Però, si tenim en compte la variació en el 
nombre de persones que s’han empadronat al 
municipi, les dues capitals són les que tenen els valors 
més elevats, Terrassa amb una pujada de 2.107 
habitants i Sabadell amb 1.803, seguits de Sant Cugat 
del Vallès (1.148). Per contra, hi ha tres municipis que 
perden efectius respecte a l’any anterior, són Badia 
del Vallès (-49), Barberà del Vallès (-21) i Gallifa (-11).  

Durant els darrers anys s’ha produït un canvi de 
tendència en relació amb el creixement de la població, 
que contrasta amb l’anterior dècada on el creixement 
va ser molt significatiu en pràcticament tots els 
municipis (Gràfic 1). La dinàmica de creixement entre 

el 2009 i el 2018 es caracteritza, en general, per un 
creixement demogràfic molt moderat.  Els municipis 
que tenen un creixement més intens, per sobre de la 
mitjana comarcal, són dotze, entre els quals 
destaquen Sant Cugat del Vallès, amb una taxa d’1,4 
per mil i Sentmenat, amb un 1,3 per mil. No obstant 
això, quatre municipis mostren un creixement anual 
negatiu: Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Gallifa i Sant Llorenç Savall. Durant el període 2000- 
2009, de major creixement, només cinc municipis no 
van superar la mitjana comarcal, de 2,1 per mil,. Entre 
els quals destaquen Vacarisses (8,1), Rellinars (6,6), 
Ullastrell (5,3) i Polinyà (5,1), juntament amb altres 
municipis amb una nombre d’habitants més elevat, 
com ara  Castellbisbal (4,3), Sant Cugat del Vallès (4,2) 
i Sant Quirze del Vallès (3,8) 

 

GRÀFIC 1. Taxa de creixement anual cumulatiu dels municipis del Vallès Occidental i Catalunya. 2009-2018 i 2000-2009.  

 

Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat. 
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2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 
 
2.1. POBLACIÓ PER EDAT I SEXE 
 
La piràmide de població del Vallès Occidental és 
similar a la catalana i ofereix una imatge de maduresa 
demogràfica, amb un estretament a la base i un 
augment de la part superior, com a conseqüència, 
bàsicament, de l’increment de l’esperança de vida i el 
descens de la mortalitat i natalitat (Gràfic 2).  

A més, l’estructura per edat de la població vallesana 
presenta unes cohorts de mitjana edat molt àmplies, 
fruit del baby boom dels anys setanta i de l’onada 
migratòria més recent. Aquestes generacions són 
més nombroses que les anteriors, més velles, i les 
posteriors, més joves, nascudes a mitjans dels anys 
noranta (Gràfic 3). 

L’evolució de l’estructura d’edat de la comarca és 
resultat de diferents factors. Per una banda, 
l’envelliment demogràfic, el qual ha contribuït a 
l’augment progressiu i constant de la població de més 
edat. La població major de 65 anys supera les 150 mil 
persones l’any 2018 i representa el 16,4% de la 
població total. Paral·lelament, s’ha produït un procés 
de sobreenvelliment del col·lectiu de gent gran, és a 
dir, dins dels majors de 65 anys, guanyen pes els trams 
d’edat més avançada (Gràfic 3).  

El segon factor de canvi demogràfic fa referència als 
processos de migració internacional i interna (en 
particular, la mobilitat residencial derivada de la 
suburbanització metropolitana). Els fluxos migratoris 
van ser molt intensos a la comarca durant el primer 
decenni del nou segle i, actualment, es troben en fase 
de reactivació, després de la crisi econòmica.   

La dinàmica migratòria ha impulsat el creixement de 
la població en els trams d’edat laboral i reproductiva, 
fet que ha suposat un eixamplament de la base de la 
piràmide. D’aquesta manera, en les últimes dues 
dècades el percentatge de població menor de 15 anys 
s’ha incrementat en gairebé dos punts i arriba a un 
17,2% el 2018 (Gràfic 4). 

Des de la perspectiva territorial, el municipi amb una 
estructura d’edats més envellida és Sant Llorenç 
Savall, on els majors de 65 anys representen el 22,1% 
de la població total (Taula 3). El segueixen Gallifa 
(21,3%), Badia del Vallès (20,2%), Sabadell (18,6%), 
Cerdanyola del Vallès (18,5%) i Terrassa (16,6%), tots 
amb xifres per sobre de la comarcal. En canvi, els 
municipis relativament més joves són Castellbisbal 
(13%), Vacarisses (12,5%)i Polinyà (10,1%).  

 

GRÀFIC 2. Piràmide de població. Vallès Occidental i 
Catalunya. 2018 

 

Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat 

 
GRÀFIC 3. Piràmide de població del Vallès Occidental. 2000 i 
2018 

 
Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat. 

 
GRÀFIC 4. Distribució de la població segons grans grups 
d’edat. Vallès Occidental. 2000, 2009 i 2018 

 
Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat. 
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TAULA 3. Indicadors d’estructura de la població dels municipis del Vallès Occidental. 20181 

 
Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat. 

                                                                        
1  Fórmules de càlcul dels indicadors demogràfics 

(1) Ràtio de masculinitat: (Població masculina/Població femenina)*100 
(2) Índex d’envelliment: (Població de 65 anys i més / Població de 0 a 14 anys) * 100 
(3) Índex sobreenvelliment: (Població de 85 anys i més / Població de 65 anys i més) * 100 
(4) Índex de dependència juvenil: (Població de 0 a 14 anys/Població de 15 a 64 anys) * 100 
(5) Índex de dependència de la gent gran: (Població de 65 anys i més/Població de 15 a 64 anys) * 100 

(6) Índex de dependència global: ((Població de 65 anys i més+ Població de 0 a 14 anys)/Població de 15 a 64 anys))* 100 
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2.2. ENVELLIMENT I DEPENDÈNCIA: LA COMARCA 
EN PERSPECTIVA COMPARADA 

El canvi en l’estructura per edats no només afecta el 
volum de població de cada un dels trams d’edat, sinó 
que també es reflecteix en les relacions entre els 
diferents grups d’edat, que es poden quantificar 
mitjançant els índexs d’envelliment i dependència 
demogràfica (Taula 4). 2  
 

TAULA 4. Indicadors d’envelliment i dependència. Vallès 
Occidental i Catalunya, 2000, 2009 i 2018 

 

Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat 

El valor actual de l’índex d’envelliment del Vallès 
Occidental és de 89,3 el 2018, és a dir, que hi ha 89 
persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 
15 anys. Per tant, l’estructura poblacional de la 
comarca és molt més jove que la del conjunt de 
Catalunya, amb 113 persones grans per cada 100 
joves. Quant al sobreenvelliment de la població, les 
diferències en l’índex entre ambdós àmbits són 
menors (15 al Vallès Occidental vers 16,6 a 
Catalunya). 
 
L’envelliment és una tendència global de la població 
de Catalunya que afecta a totes les comarques. No 
obstant això, hi ha diferències territorials en la seva 
intensitat com a resultat dels fluxos migratoris 
internacionals i interns i de les diferències en la 
fecunditat (Gràfic 5). El Vallès Occidental se situa 
entre les comarques més rejovenides, per damunt del 
Gironès i per darrere del Vallès Oriental, Aran, 
Tarragonès, Pla de l’Estany i l’Alt Penedès. En totes 
aquestes comarques, el pes de la població jove supera 
al de població de més edat.  

 

GRÀFIC 5. Índex d’envelliment de la població de les comarques catalanes. 2000 i 2018 

Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat. 

                                                                        

2 En l’àmbit internacional, la pràctica habitual en l'elaboració 
d’indicadors d’estructura demogràfica considera la població jove com 
la població menor de 15 anys, i en conseqüència, l’adulta com la 
compresa entre els 15 i 64 anys d’edat. Altres organismes i oficines 
estadístiques (per exemple, la Diputació de Barcelona o l’INE) 

consideren població jove els menors 16 anys, atès que aquesta edat 
marca el límit legal a partir del qual una persona pot treballar a 
Espanya. En aquest informe s’adopta la definició estàndard emprada 
en el àmbit internacional, és a dir, es considera la població jove com la 
menor de 15 anys.  
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2.3. LA POBLACIÓ ESTRANGERA 

Tant a nivell comarcal com català, a principis del segle 
XXI es produeix un notable creixement migratori com 
a resultat de l’augment dels fluxos d’immigració 
procedent de l’exterior. A partir del 2009, amb el 
canvi de cicle econòmic, el creixement s’alenteix i el 
pes relatiu de la població estrangera mostra una 
caiguda significativa. Aquesta pèrdua de pes es 
produeix a causa de l’augment de les sortides per 
emigració, principalment de retorn, i també pels 
processos d’adquisició de la nacionalitat espanyola. A 
partir del 2016 l’arribada població procedent de 
l’exterior torna a repuntar i al 2018 arriba a 92.714 
persones, el 10,1% del total de la comarca. 

Al Vallès Occidental predomina el col·lectiu africà 
(34,4%), seguit del sud-americà (23,5%), de l’Europa 
comunitària (19%) i del continent asiàtic (10,5%).  
Amb una menor presència se situen els nacionals 
d’Amèrica del Nord i Central (8,1%) i de la resta 
d’Europa (4,4%). Segons els país de nacionalitat, els 
principals grups a la comarca serien d’El Marroc 
(25,9% del total d’estrangers), Romania (5,9%), Xina 
(5,3%), Bolívia (4,5%) i l’Equador (4%).  

L’estructura per edat i sexe de la població estrangera 
presenta notables diferències respecte la de la 
població espanyola de la comarca. El gràfic 8 mostra 
la piràmide de la població estrangera superposada 
sobre la de l’espanyola i posa en relleu la concentració 
dels estrangers en els trams d’edat corresponents a la 
població adulta més jove. Segons dades del Padró, 
més de la meitat de la població estrangera (54,3%) té 
entre 20 i 44 anys i només el 3,1% té 65 anys i més. 
Aquest fet evidència la motivació essencialment 
econòmica de la immigració que s’ha produït els 
darrers anys. L’arribada de població immigrada en 
edats joves també ha suposat un eixamplament de la 
base de la piràmide.   

La taula 5 recull la distribució de la població 
estrangera als municipis de la comarca l’any 2018, la 
variació respecte a l’any anterior i la composició per 
àrees continentals. Les localitats amb més població 
són les que assoleixen un percentatge d’estrangers 
més elevat, com ara Terrassa (12%), Sabadell (11,2%) 
i Sant Cugat del Vallès (12%), seguits de Rubí (11%).    
Aquests municipis destaquen també per la diferent 
composició del col·lectiu d’estrangers: a Sant Cugat 
del Vallès predominen els procedents de l’UE, mentre 
que a Terrassa o Sabadell la major part és d’Àfrica i d’ 
Amèrica del Sud.   

GRÀFIC 6. Variació interanual de la població estrangera. 
Vallès Occidental i Catalunya. 2000-2018 

 

Font: Padró municipal d’habitants. Idescat. 
 

GRÀFIC 7. Població estrangera segons país de nacionalitat, 
agrupats per àrees continentals. Vallès Occidental. 2018 

 
Font: Padró municipal d’habitants. Idescat. 

 
GRÀFIC 8. Piràmide de la població segons nacionalitat. Vallès 
Occidental. 2018 

 

Font: Padró municipal d’habitants. Idescat. 
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TAULA 5. Població total i estrangera segons país de nacionalitat, agrupats per àrees continentals. Municipis del Vallès Occidental. 2018 

  
  

Població 
total  
2018 

Població 
estrangera 
2018 

% 
estrangers 
/total  

Variació 2017-2018 Procedència de la població estrangera (%) 

Absoluta % Resta UE 
Resta 
Europa 

Àfrica 
Amèrica 
del Nord i 
Central 

Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania 

Badia del Vallès 13.417 658 4,9 -15 -2,2 8,8 5,9 57,0 6,7 15,2 6,4 

Barberà del Vallès 32.839 2.169 6,6 6 0,3 19,1 5,7 23,3 8,3 20,5 23,2 

Castellar del Vallès 24.036 964 4,0 75 8,4 29,8 4,0 12,9 7,4 35,9 10,1 

Castellbisbal 12.332 599 4,9 10 1,7 20,2 7,2 33,7 10,9 20,2 7,8 

Cerdanyola del Vallès 57.740 5.051 8,7 12 0,2 22,1 7,5 13,5 10,1 26,8 20,0 

Gallifa 169 8 4,7 1 14,3 75,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

Matadepera 9.291 273 2,9 22 8,8 45,1 13,6 1,5 10,3 23,1 6,6 

Montcada i Reixac 35.599 4.022 11,3 397 11,0 14,6 5,2 33,4 9,7 21,4 15,7 

Palau-solità i Plegamans 14.636 812 5,5 63 8,4 23,8 21,3 11,8 8,6 30,4 4,1 

Polinyà 8.389 490 5,8 10 2,1 30,6 2,9 32,0 4,5 19,8 10,2 

Rellinars 747 15 2,0 1 7,1 13,3 6,7 26,7 20,0 33,3 0,0 

Ripollet 38.347 4.149 10,8 278 7,2 19,3 2,9 33,0 9,4 18,7 16,7 

Rubí 76.423 8.431 11,0 506 6,4 12,7 3,3 37,0 9,5 25,8 11,7 

Sabadell 211.734 23.762 11,2 1.562 7,0 15,3 4,4 30,3 8,4 30,3 11,3 

Sant Cugat del Vallès 90.664 10.847 12,0 580 5,6 42,5 5,9 5,4 12,2 24,6 9,3 

Sant Llorenç Savall 2.371 117 4,9 -13 -10,0 44,4 6,0 22,2 4,3 21,4 1,7 

Sant Quirze del Vallès 19.939 930 4,7 49 5,6 49,1 5,4 13,3 8,3 18,1 5,8 

Santa Perpètua de la Mogoda 25.705 2.299 8,9 150 7,0 14,9 4,2 44,7 7,7 17,3 11,3 

Sentmenat 8.957 502 5,6 28 5,9 29,5 13,7 25,3 4,2 20,7 6,6 

Terrassa 218.535 26.199 12,0 878 3,5 12,8 2,6 51,4 7,5 18,9 6,8 

Ullastrell 2.069 44 2,1 8 22,2 34,1 13,6 25,0 9,1 15,9 2,3 

Vacarisses 6.486 212 3,3 23 12,2 42,0 8,5 4,7 10,4 30,2 4,2 

Viladecavalls 7.480 161 2,2 4 2,5 40,4 8,1 11,2 11,8 21,7 6,8 

Vallès Occidental 917.905 92.714 10,1 4.635 5,3 19,1 4,4 33,0 8,8 23,9 10,8 

Catalunya 7.600.065 1.082.099 14,2 40.737 3,9 26,1 6,8 26,7 7,9 17,8 14,8 
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3. CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 

Els components del creixement de la població són el 
moviment natural (naixements i defuncions) i el 
migratori (entrades i sortides per migració), la 
combinació dels quals dóna com a resultat el 
creixement demogràfic total.  

Les tendències més recents mostren que les 
migracions recuperen el protagonisme com a factor 
de canvi demogràfic, tot i que en una mesura molt 
menor que l’assolit a principis de segle (Gràfics 9 i 10). 
El 2017, la migració neta, estimada a través de 
l’equació compensadora, va arribar a representar el 
80% del creixement demogràfic comarcal. Aquest fet 
contrasta amb la dinàmica experimentada entre 
2009 i 2015, moment en què el saldo natural 
compensava la caiguda de les migracions i, fins i tot, el 
balanç migratori negatiu registrat durant el trienni 
2012-2014.  

En termes relatius, el creixement anual a la comarca 
va ser de 8,7 persones per cada 1.000 habitants l’any 
2017, xifra 2,2 punts superior a la taxa del 2016 i una 
de les més elevades dels darrers anys, similar a la 
registrada l’any 2009. Aquest creixement es degut 
bàsicament al comportament positiu del component 
migratori (7‰) i, en menor mesura, del natural 
(1,7‰) que continua la tendència descendent 
iniciada l’any 2009.  

3.1. CREIXEMENT NATURAL: NAIXEMENTS I 
DEFUNCIONS 

 
El creixement natural mostra una tendència 
ascendent fins el 2008, moment en què va assolir el 
seu màxim (5.933). A partir del 2009, però, es 
produeix un canvi de tendència, a causa de l’augment 
de les defuncions i, sobretot, el  descens continuat del 
nombre de naixements. L’any 2017, el saldo natural, 
de 1.541 persones, registra a la comarca la xifra més 
baixa de la sèrie històrica.  

Les dades de naixements a la comarca disminueixen 
respecte l’any anterior, seguint la tendència iniciada a 
partir del 2009. L’any 2017 va haver-hi, 8.361 
naixements, 541 menys que l’any anterior. Si es 
considera la taxa bruta de natalitat (és a dir, els 
naixements en relació amb el total de població) es veu 
com aquest indicador disminueix i se situa en 9,17 
naixements per cada 1.000 habitants.  

GRÀFIC 9. Creixement de la població per components. Vallès 
Occidental, 2000-2018. 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de Padró municipal d’habitants, 
Estadística de naixements i Estadística de defuncions. Idescat. 

GRÀFIC 10. Taxes de creixement anual cumulatiu per 
components. Vallès Occidental, 2000-2018. 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de Padró municipal d’habitants, 
Estadística de naixements i Estadística de defuncions. Idescat 

GRÀFIC 11. Saldo natural, naixements i defuncions. Vallès 
Occidental, 2000-2017. 

 

Font: elaboració pròpia, a partir d’Estadística de naixements i 
Estadística de defuncions. Idescat. 
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TAULA 6. Naixements, taxa bruta de natalitat i taxa de 
fecunditat. Vallès Occidental, 2000, 2009 i 2017. 

 Naixements 
Taxa bruta   
natalitat 

Taxa global 
fecunditat 

2000 8.467 11,73 43,02 

2009 11.162 12,72   49,72 

2017 8.361 9,17   39,28 

Font: Idescat. Indicadors demogràfics. 

Per la seva banda, la taxa de fecunditat, que mesura la 
intensitat del fenomen tenint en compte la població 
femenina en edat reproductiva, es va situar, en 39,28 
fills per cada 1.000 dones d’entre 15 i 49 anys, xifra 
deu punts inferior a la registrada l’any 2009 (Taula 6). 
La caiguda del nombre de naixements s’explica, en 
gran mesura, per la disminució de la població 
femenina en edat reproductiva a causa dels canvis en 
l’estructura de la població.  

Pel que fa a les defuncions, el 2017 es van produir 
6.820, 397 més que l’any anterior. Aquest increment 
segueix la tendència ascendent dels darrers anys i és 
resultat del major nombre d’efectius d’edats més 
avançades en l’actual context d’envelliment de la 
població. 

3.2. MOVIMENTS MIGRATORIS 

El saldo migratori del Vallès Occidental del 2017, de 
7.272 persones, torna a ser positiu per quart any 
consecutiu des de 2014, com a conseqüència de la 
recuperació del saldo migratori amb l’estranger i amb 
la resta d’Espanya (Gràfics 12, 13 i 14). 

El moviment migratori amb l’estranger és el principal 
component del creixement migratori comarcal 
després de l’augment de les entrades i la disminució 
de les sortides. Aquest fet ha provocat que el saldo 
exterior sigui de 5.646  persones.   

En el cas de les migracions internes, el saldo de la 
comarca amb municipis de la resta d’Espanya torna a 
registrar xifres positives (463), tot i que l’aportació 
d’aquest component a la dinàmica migratòria és 
menor. En el cas de les moviments migratoris amb la 
resta de Catalunya, el saldo també es positiu per a la 
comarca (1.115), seguint la tendència dels darrers 
anys. No obstant això,  el pes d’aquest component ha 
anant disminuint en les dues darreres dècades.   

Per últim, els moviments interns, dins dels municipis 
de la mateixa comarca, s’incrementen lleugerament i 
arriben a 11.780 moviments.  

GRÀFIC 12. Immigracions segons lloc de procedència. Vallès 
Occidental. 2000-2017. 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de Padró municipal d’habitants, 
Estadística de naixements i Estadística de defuncions. Idescat. 

GRÀFIC 13. Emigracions segons lloc de destinació. 2000-
2017. 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de Padró municipal d’habitants, 
Estadística de naixements i Estadística de defuncions. Idescat. 

GRÀFIC 14. Saldo migratori segons lloc d’origen i de 
procedència. Vallès Occidental, 2000-2017. 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de Padró municipal d’habitants, 
Estadística de naixements i Estadística de defuncions. Idescat. 
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4. PROJECCIONS DE POBLACIÓ 

4.1. EVOLUCIÓ I COMPONENTS DEL CREIXEMENT 
DE LA POBLACIÓ CATALANA  

Les Projeccions de població (base 2018) elaborades per 
l’Idescat contemplen diferents escenaris d’evolució 
de la població de Catalunya. L’escenari mitjà, el més 
probable i de referència, preveu un creixement 
moderat de la població a curt i a mitjà termini. 
D’aquesta manera, la població actual augmentarà en 
gairebé mig milió d’habitants, assolint els 8 milions el 
2030 (Gràfic 15).  

GRÀFIC 15. Evolució de la població de Catalunya. 2018-
2030. 

 

Font:  Projeccions de població (base 2018). Idescat. 

El saldo migratori serà el component que marcarà el 
creixement demogràfic a mitjà termini, i es preveu 
una migració neta anual de 40.000 persones en el 
període 2018-2030. Per contra, el saldo natural serà 
negatiu, o només lleugerament positiu, en la majoria 
d’àmbits territorials.  

Segons les previsions d’Idescat, la natalitat es 
mantindrà en nivells baixos, fet que ve determinat per 
la disminució del nombre de mares potencials, ja que 
arriben a l’edat fèrtil les dones de cohorts menys 
nombroses nascudes en la dècada dels noranta i finals 
dels anys vuitanta dels segle passat. 

Paral·lelament, l’arribada a edats més avançades de 
cohorts més nombroses farà augmentar el nombre de 
defuncions.  Com a conseqüència, el saldo natural 
serà negatiu a partir del 2018, d’acord amb l’escenari 
mitjà. Aquest fet representa un canvi demogràfic 
important, atès que el creixement natural ha estat un 
component que, històricament, ha contribuït al 
creixement de la població.  

 

 

 

 

La dinàmica demogràfica dels propers anys 
transformarà  l’estructura de la població catalana. La 
població jove i gran disminuirà en termes absoluts i 
relatius, mentre que la població adulta augmentarà 
en termes absoluts,  però disminuirà en termes 
relatius 

GRÀFIC 16. Evolució de la població de Catalunya. 2018-
2030. 

 

Font:  Projeccions de població (base 2018). Idescat. 

En efecte, la població menor de 15 anys disminuirà 
com a resultat de la baixa natalitat, cosa que afectarà 
principalment a les cohorts en etapes d’educació 
infantil i primària. En canvi, la població augmentarà en 
els etapes d’educació secundària postobligatòria i 
d’ensenyaments universitaris (Gràfic 16).  

La població en edat de treballar, de 16 a 64 anys, 
augmentarà lleugerament produint-se, en paral·lel, 
un envelliment de la força de treball, atès que 
augmentarà la proporció de població major de 45 
anys dins de la població en edat laboral. 

Pel que fa a la població gran,  el grup de majors de 65 
anys continuarà augmentant i arribarà al 22,3% el 
2030. Es produirà, al seu torn, un procés de 
sobreenvelliment de la població gran, guanyant pes  la 
població major de 85 anys.  

El canvis en l’estructura per edats canviarà, en 
conseqüència, les relacions entre grups d’edat: l’índex 
de dependència creixerà progressivament i passarà 
de 28,7 l’any 2018 a 34,5 l’any 2030.  
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4.2. DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA POBLACIÓ A 
LES COMARQUES CATALANES 

En el context de creixement demogràfic moderat, 
l’Idescat preveu que el procés difusió territorial de la 
població continuarà a mitjà termini, però amb menor 
intensitat. L’any 2030 la població serà superior a 
l’actual en tres de cada quatre comarques (Gràfic 17). 

El Vallès Occidental experimentarà un creixement 
poblacional més intens que el conjunt de Catalunya 
(6,2%) i se situa entre les comarques que més 
incrementaran la seva població, per sota del Gironès 
(11,5%), el Baix Penedès (11,5%), el Tarragonès 
(11,1%), el Maresme (10,1%), i per sobre d’Osona 
(9,4%), l’Alt Penedès (9,1%), el Baix Llobregat (9%) i el 
Vallès Oriental (8,6%).  El creixement de la població 
de la comarca també seria molt superior a altres 
comarques barcelonines, com ara la Selva (7,2%), el 
Moianès (7,1%), l’Anoia (5,4%), Bages (3,7%) i el 
Barcelonès (2,7%). Per contra, el Berguedà i el Garraf 
perdran població (-2,3%, ambdues). 

Totes les comarques tindrien un creixement 
migratori positiu i, per tant, el creixement natural 
serà el factor que determini el creixement 
poblacional. El creixement natural seria positiu 
només en algunes comarques, les menys envellides i 
que han rebut migració, especialment el Gironès 
(4,3%), el Tarragonès (1,8%) i el Vallès Occidental 
(1,4%). Per contra,  la Terra Alta (-9,8%), el Pallars 
Jussà (-8,7%), el Priorat (-7,3%), el Ripollès (-7%) i les 
Garrigues (-6,8%) registrarien creixement negatiu. 
 

NOTA METODOLÒGICA 
 
L’Idescat elabora les projeccions de població de 
Catalunya amb l’objectiu d’avaluar les xifres, 
l’estructura per edat i sexe i la distribució territorial 
que tindrà la població de Catalunya a curt, mitjà i 
llarg termini.  

Les Projeccions de població (base 2018) tenen com a 
punt de partida la població a 1 de gener de 2018. 
L’horitzó temporal s’estén fins a l’any 2061, tot i que 
es fa èmfasi en els resultats a curt (2023)  i mitjà 
termini (2030). L’Idescat ofereix dades territorials 
per a les 41 comarques i l’Aran per al període 2018-
2038.  

Els escenaris contemplats són tres (baix, mitjà i alt) 
basats en tres hipòtesis (baixa, mitjana i alta) per a 
cadascun dels components de la projecció: 
fecunditat, esperança de vida, migració interna, 
migració amb la resta d’Espanya i migració amb 
l’estranger.  L’escenari mitjà es considerat el més 
probable i, en conseqüència, es considera com el de 
referència.  

Per elaborar les projeccions, Idescat utilitza el 
mètode dels components que consisteix a afegir a la 
piràmide de partida els components del creixement 
demogràfic: el creixement natural (naixements i 
defuncions) i el migratori (immigració i emigració). 
Cal tenir en compte que la piràmide de partida de les 
projeccions no és la població padronal sinó la 
població postcensal estimada a 1 de gener de 2018.  

 
GRÀFIC 17. Creixement total, natural i migratori segons l’escenari mitjà. Comarques. 2018-2030 

 
Font:  Projeccions de població (base 2018). Idescat.  
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4.3. LA POBLACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL EN 
L’HORITZÓ 2030 

Segons les projeccions de l’Idescat, la població del 
Vallès Occidental augmentarà de 915.486 persones 
l’any 2018 (estimació de la població postcensal) a 
1.002.489 l’any 2030 (Gràfic 18). En el conjunt del 
període 2018-2030, la població de la comarca tindrà 
un creixement anual mitjà de 7.250 persones, el que 
suposarà un creixement acumulat de 87.003 
persones.  
 
GRÀFIC 18. Creixement de la població segons l’escenari 
mitjà. 2018-2030. 

 

Font:  Projeccions de població (base 2018). Idescat. 

 
El creixement de la població serà resultat del 
creixement natural, amb un saldo de 12.608 efectius, 
i, sobretot, del creixement migratori (74.395). En 
termes relatius, la població de la comarca creixerà un 
9,5% respecte al 2018. El component migratori 
aportaria el 8,1% i el natural l’1,4%.  

Pel que fa al moviment natural, els naixements es 
mantindran, a curt termini, al voltant de 8.000  l’any i, 
a partir del 2023, es preveu un increment sostingut, 
superant la xifra de 9.000 l’any 2030. Amb tot, no 
s’aconseguiren unes xifres equiparables a les 
registrades entre 2004 i 2012, amb més de 10.000 
naixements l’any.  

Quant a les defuncions, l’Idescat estima un increment 
continuat degut a l’arribada a edats més avançades 
de cohorts més nombroses.  Com a resultat, el saldo 
natural es mantindrà positiu tot el període però, a 
curt termini, es preveu una disminució del 
creixement natural fins l’any 2024, moment a partir 
del qual es recupera situar-se per sobre del 1.100 
efectius de mitjana anual.   

En relació amb les migracions, es preveu que els 
fluxos d’entrada cap a la comarca i els de sortida, que 
es van recuperar els darrers anys, es moderin a curt i 
mitjà termini de tal manera que el creixement 

migratori, principal component del creixement 
comarcal, serà de menor magnitud, amb una migració 
neta de 7.253 persones de mitjana anual i acumulada 
en tot el període de 80.323 persones.  
 
GRÀFIC 19. Població segon sexe i edat segons l’escenari 
mitjà. Vallès Occidental. 2018 i 2030. 
 

 

Font:  Projeccions de població (base 2018). Idescat.  

 
L’any 2030, la població de la comarca serà més 
envellida (Gràfic 19). El grup de menors de 15 anys 
passarà de ser el 18,5% del total de la població a ser 
el 14,7%, mentre que la població major de 65 anys 
haurà augmentat el seu pes d’un 16,4% a un 20,7%. 
No obstant això, el Vallès Occidental serà una de les 
comarques catalanes menys envellides (Gràfic 20). 
 
GRÀFIC 20. Percentatge de població amb més de 65 anys, 
segons l’escenari mitjà de projecció. Comarques 
barcelonines. 2018 i 2030. 

 
Font:  Projeccions de població (base 2018). Idescat.  
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GLOSSARI 

 

Densitat de població 

Relació entre el nombre d'habitants i la 
superfície, expressada en habitants per 
quilòmetre quadrat. 

Estadística de defuncions 

L'Estadística de defuncions proporciona 
informació sobre les defuncions, segons 
les característiques demogràfiques i 
socials de les persones residents, a 
partir de les dades procedents dels 
registres civils.  

Estadística de naixements 

L'Estadística de naixements ofereix 
informació dels nascuts vius, els parts i 
les morts fetals tardanes de les persones 
residents, segons les característiques 
demogràfiques i socials, a partir de les 
dades procedents dels registres civils. 

Estadística de Variacions Residencials 

L'Estadística de variacions residencials 
(EVR) l'elabora l'INE a partir de 
l'explotació de la informació sobre altes 
i baixes per canvis de residència 
registrades als padrons municipals, amb 
data de variació de l'any de referència. 

Índex de dependència de la gent gran 

Població de 65 anys i més per cada 100 
habitants de 15 a 64 anys. 

Índex de dependència global 

Població de 65 anys i més, i població de 
menys de 15 anys per cada 100 
habitants de 15 a 64 anys. 

Índex de dependència juvenil 

Població de menys de 15 anys per cada 
100 habitants de 15 a 64 anys. 

 

 

Índex d'envelliment 

Població de 65 anys i més per cada 100 
habitants de menys de 15 anys. 

Índex de sobreenvelliment 

Població de 85 anys i més per cada 100 
habitants de 65 anys i més 

Ràtio de masculinitat 

Quocient entre el total de població 
masculina i el total de població 
femenina. S'expressa en tant per cent. 

Padró municipal d’habitants 

El padró municipal és un registre 
administratiu la formació del qual, així 
com el manteniment i la gestió, 
correspon a cada un dels ajuntaments 
existents. Les seves dades constitueixen 
prova de la residència i domicili a tos els 
efectes administratius.  

El padró està regulat per la Llei de bases 
de règim local i per la normativa sobre 
protecció de dades. La Llei 4/1996, de 
10 de gener, per la que es modifica la Llei 
reguladora de les bases del règim local, 
va introduir canvis importants en la 
gestió padronal. Des de 1996, el Padró 
s’actualitza de manera permanent i a 
partir de les seves dades es publiquen 
les xifres de població oficial a 1 de gener 
de cada any. 

Saldo natural  

Diferència entre els naixements i les 
defuncions. 

 

 

 

 

 

Saldo migratori 

Diferència entre els moviments 
d’immigració i els d’emigració. En funció  
del lloc d’origen i de de destinació dels 
moviments, el saldo potser intern o 
extern.  

Taxa bruta de creixement migratori 

Quocient entre el saldo migratori en un 
any determinat i la població a meitat del 
període. S'expressa en tant per mil. 

Taxa bruta de creixement natural 

Quocient entre el saldo natural, 
expressat com a diferència entre el 
nombre de naixements i el nombre de 
defuncions registrats, en un any 
determinat i la població a meitat del 
període. S'expressa en tant per mil. 

Taxa bruta de creixement total 

Quocient entre la variació en els 
efectius d'una població, expressada com 
a diferència entre la xifra d'habitants 
inicial i final d'un període, i la població a 
meitat del període. S'expressa en tant 
per mil. 

Taxa bruta de natalitat 

Quocient entre el nombre de nascuts 
vius registrats en un any determinat i la 
població a meitat del període. 
S'expressa en tant per mil. 

Taxa general de fecunditat 

Relació entre el nombre de nascuts vius 
per cada 1.000 dones en edat fèrtil, 
entre 15 i 49 anys. 
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