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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

• La població del Vallès Occidental, a 1 de gener de 2020, és de 937.508 habitants, que representen 
al 12% sobre el total de la població de Catalunya.  

• Respecte al 2019, s’ha produït un augment de la població de 12.271 persones (1,33%), xifra inferior 
a la de la demarcació de Barcelona (1,39%) i Catalunya (1,37%).  

• Entre 2010 i 2020, la comarca acumula un creixement absolut de 50.978 persones, amb un ritme de 
creixement anual de 0,56%, més intens que el català (0,41%) però lluny del que es va produir entre 
2000 i 2010 (2,14%). 

 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 

• Per grans grups d’edat, el 17,8% de població de la comarca es troba per sota del 16 anys, i el 16,8% 
per sobre dels 65 anys. A nivell català, el pes relatiu d’aquests grups és del 16,1% i del 18,9%, 
respectivament, de manera que el Vallès Occidental mostra una estructura més rejovenida. El Vallès 
Occidental destaca entre les comarques menys envellides de la demarcació de Barcelona, juntament 
amb el Vallès Oriental i l’Alt Penedès. 

• El percentatge d’estrangers sobre la població total és del 11,5% , xifra cinc punts per sota de la del 
conjunt de Catalunya (16,2%). L’any 2020 la població estrangera torna a créixer a la comarca, en línia 
amb la dinàmica migratòria positiva dels darrers anys.    

COMPONENTS DEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC 

• Les migracions són el principal factor de canvi de la població, tot i que en una mesura molt menor 
que a principis de la dècada de 2000: el 2019, la migració va representar el 92% del creixement 
demogràfic a la comarca.  

• L’any 2019, el saldo migratori va ser de 11,754 persones, un 33% més que l’any anterior i encadena 
cinc anys consecutius d’increments, principalment pel saldo migratori positiu amb l’estranger. El 
saldo natural, tot i que positiu, registra la xifra més baixa de la sèrie històrica de la comarca.  

PROJECCIONS DE POBLACIÓ I LLARS 

• Segons les projeccions de l’Idescat, en l’escenari mitjà, la població del Vallès Occidental augmentarà 
fins a 1.024.266 l’any 2033. El creixement del Vallès Occidental (15,9%) serà molt més intens que el 
del conjunt de Catalunya (7,6%) i se situarà entre les comarques que més incrementaran la seva 
població.  

• L’any 2033, la població de la comarca serà més envellida. El pes del grup de menors de 16 anys 
passarà a ser del 14,5%, mentre que la població major de 65 anys haurà augmentat el seu pes fins el 
22,1%. 

• El nombre d’habitants augmentarà a 21 municipis del Vallès Occidental, es mantindrà pràcticament 
estable en un i disminuirà en un altre. Vacarisses (18,7%), Montcada i Reixac (17,4%) i Rubí (14%) 
són els municipis que creixerien més en termes relatius, seguits de Terrassa (19,9%), Sabadell 
(13,4%) i Sant Cugat del Vallès (13,3%). 

• El nombre de llars continuarà augmentant a la comarca fins a assolir la xifra  de  420.502. La dimensió 
mitjana de les llars a la comarca passarà d’un 2,57 el 2018, l’any base, a un 2,42 el 2033. Les llars 
formades per una persona són les que més augmentaran, arribant a representar el 26,2% de totes 
les llars i el 10,8% de la població total de la comarca. 

 

 



Informe de Població Vallès Occidental 2020 

 

1 

 

1. LA POBLACIÓ DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL 

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

Segons dades del Padró municipal d’habitants, al 
Vallès Occidental hi havia 937.508 residents a data 
d’1 de gener del 2020.  La comarca  concentra el 12% 
de la població total de Catalunya, el que la situa com 
a la segona més poblada per darrere del Barcelonès 
(29,7%) i per davant del Baix Llobregat (10,7%). 

Respecte a l’any 2019, la població comarcal ha 
augmentat en 12.271 persones, el que representa un 
increment relatiu de l’1,33%, xifra inferior a la de la 
demarcació de Barcelona (1.39%) i Catalunya 
(1,37%). Si posem el focus en l’evolució de la població 
de les comarques, cap n’ha perdut respecte l’any 
anterior, sent el Moianès (2,32%), l’Anoia (1,89%), 
Osona (1,79%), i el Barcelonès (1,59%) les que més 
augmenten la seva població en termes relatius.  

Durant la darrera dècada, el Vallès Occidental ha 
guanyat població amb un ritme anual d’un 0,56%. El 
creixement ha estat més intens a la comarca que a la 

major part de territoris de l’entorn i que a Catalunya 
(0,35%). Únicament Osona (0,65%) i el Maresme 
(0,62%) presenten xifres superiors, mentre que la 
resta de comarques creixen per sota o, fins i tot, 
perden població.   

El creixement poblacional dels darrers deu anys és 
lluny de l’assolit durant el període d’expansió 
demogràfica: entre 2000 i 2010 la població del 
Vallès Occidental va augmentar amb un ritme anual 
del 2,14%, per sobre del conjunt de Catalunya 
(1,84%) i un dels més elevats entre les comarques de 
l’entorn.  

Pel que fa a la localització de la població, la densitat 
del Vallès Occidental és de 1.607,7 hab./km2, 
gairebé set vegades superior a la mitjana de 
Catalunya (242,3), només per darrera de les 
comarques del Barcelonès (15.880,8) i del Baix 
Llobregat (1.717,4). Si les comparem amb altres com 
el Berguedà (33,7), Moianès (41,2) Osona (131,5) i 
l’Anoia (142), les més baixes en densitat poblacional, 
es fan visibles les importants diferències territorials 
que afecten als territoris de la demarcació 
barcelonina. 

 
TAULA 1. Densitat i evolució de la població. Vallès Occidental, comarques i Catalunya. 2020 

Àmbit territorial 
Població 
2020 

% total  
Catalunya 

Densitat 
(hab./km²) 

Variació    
2019 -2020 

Taxa creixement anual (%) 

Absoluta % 2010-2020 2000-2010 

Vallès Occidental 937.508 12,0 1.607,7 12.271 1,33 0,56 2,14 

        

Alt Penedès 109.606 1,4 184,9 1.195 1,10 0,47 3,03 

Anoia 123.024 1,6 142,0 2.286 1,89 0,41 2,76 

Bages 180.575 2,3 165,3 1.690 0,94 -0,25 1,87 

Baix Llobregat 834.653 10,7 1.717,4 8.690 1,05 0,44 1,64 

Barcelonès 2.314.620 29,7 15.880,8 36.183 1,59 0,28 0,71 

Berguedà 39.980 0,5 33,7 534 1,35 -0,42 0,92 

Garraf 152.801 2,0 825,5 1.914 1,27 0,55 3,41 

Maresme 458.626 5,9 1.150,8 5.936 1,31 0,62 2,24 

Moianès 13.919 0,2 41,2 316 2,32   

Osona 163.702 2,1 131,5 2.881 1,79 0,65 1,92 

Vallès Oriental 414.570 5,3 564,0 4.932 1,20 0,44 2,51 

Vallesos* 1.352.078 17,4 1.025,8 17.203 1,29 0,52 2,26 

Barcelona 5.743.402 73,8 743,4 78.823 1,39 0,41 1,53 

Catalunya 7.780.479 100,0 242,3 105.262 1,37 0,35 1,84 

*Vallesos: Vallès Occidental i Vallès Oriental 
Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener.
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1.2. LA POBLACIÓ DELS MUNICIPIS DE LA 
COMARCA 

Més del 70% de la població del Vallès Occidental es 
concentra en els cinc municipis de la comarca amb 
més de 50.000 habitants. Les dues capitals, Terrassa i 
Sabadell, apleguen el 47% del total (23,9% i 23,1%, 
respectivament). A distància, se situen Sant Cugat del 
Vallès (9,9%), Rubí (8,4%) i Cerdanyola del Vallès 
(6,2%). El 28,6% de la població restant es distribueix 
desigualment en 18 municipis.   

Igual que en el cas de les comarques, hi ha diferències 
territorials en la localització de la població (taula 2). 
Per una banda, hi ha 9 municipis amb una densitat 
poblacional superior a la mitjana comarcal. Dins 
d’aquest grup destaquen Badia del Vallès (14.424,7 
hab./km2), Ripollet (9.048,3) i Sabadell (5.729,6). Per 
l’altra, hi ha municipis petits amb una densitat molt 
baixa, lluny de la de la mitjana comarcal i catalana, 
com ara Gallifa (10,2), Rellinars (45,5) i Sant Llorenç 
Savall (58,8). 

 

TAULA 2. Densitat i evolució de la població dels municipis del Vallès Occidental i Catalunya. 2020 

  
 Àmbit territorial 

Població 2020 
Variació  
2019-2020 

Creixement 
2010-2020 

Creixement 
2000-2010 

Nombre % total  
Densitat 
(hab./km2) 

Absoluta % Absolut 
Taxa  
anual (%) 

Absolut 
Taxa  
anual (%) 

Badia del Vallès 13.415 1,4 14.424,7 35 0,26 -288 -0,21 -1.830 -1,25 

Barberà del Vallès 33.334 3,6 4.011,3 243 0,73 1.646 0,51 5.007 1,73 

Castellar del Vallès 24.488 2,6 545,3 301 1,24 1.359 0,57 5.685 2,86 

Castellbisbal 12.539 1,3 404,1 149 1,20 316 0,26 4.336 4,48 

Cerdanyola del Vallès 57.855 6,2 1.893,2 452 0,79 -552 -0,09 5.629 1,02 

Gallifa 167 0,0 10,2 -5 -2,91 -48 -2,49 59 3,26 

Matadepera 9.496 1,0 374,4 170 1,82 890 0,99 1.682 2,20 

Montcada i Reixac 36.803 3,9 1.568,1 564 1,56 3.147 0,90 5.704 1,87 

Palau-solità i Plegamans 14.892 1,6 997,5 121 0,82 702 0,48 3.101 2,50 

Polinyà 8.504 0,9 967,5 25 0,29 706 0,87 3.141 5,29 

Rellinars 809 0,1 45,5 29 3,72 82 1,07 349 6,76 

Ripollet 39.179 4,2 9.048,3 514 1,33 2.028 0,53 7.274 2,20 

Rubí 78.591 8,4 2.433,2 1127 1,45 5.000 0,66 14.945 2,30 

Sabadell 216.520 23,1 5.729,6 2.876 1,35 9.182 0,43 23.611 1,22 

Sant Cugat del Vallès 92.977 9,9 1.927,8 1.971 2,17 11.232 1,30 29.091 4,50 

Sant Llorenç Savall 2.417 0,3 58,8 44 1,85 15 0,06 419 1,94 

Sant Quirze del Vallès 20.195 2,2 1.435,3 54 0,27 1.493 0,77 5.996 3,94 

Sta. Perpètua de 
Mogoda 

25.999 2,8 1.642,4 200 0,78 808 0,32 6.107 2,82 

Sentmenat 9.235 1,0 320,7 157 1,73 1.123 1,31 2.437 3,64 

Terrassa 223.627 23,9 3.187,4 3.071 1,39 10.903 0,50 40.930 2,16 

Ullastrell 2.089 0,2 285,8 -4 -0,19 197 1,00 778 5,44 

Vacarisses 6.832 0,7 167,9 144 2,15 815 1,28 3.330 8,40 

Viladecavalls 7.545 0,8 375,6 33 0,44 222 0,30 1.568 2,44 

Vallès Occidental 937.508 100,0 1.607,7 12.271 1,33 50.978 0,56 169.349 2,14 

Catalunya 7.780.479  242,3 105.262 1,37 232.255 0,41 774.870 1,53 

Taxa anual (%): Taxa de creixement anual cumulatiu, en percentatge.  
Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener. 
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Tots els municipis de la comarca augmenten la seva 
població respecte a l’any 2019, amb l’excepció de 
Gallifa i Ullastrell, que registren petites disminucions. 
Entre els municipis de major grandària, amb més de 
20.000 habitants, destaca l’increment anual a Sant 
Cugat del Vallès (2,17%), Montcada i Reixac (1,56%) i 
Rubí (1,56%). Tot i que en menor mesura, d’altres 
creixen per sobre de la mitjana comarcal (1,33%), com 
ara Terrassa (1,39 %) i Sabadell (1,35%).  

El gràfic 1 representa el ritme de creixement anual 
dels municipis en els darrers deu anys, i el compara 
amb la dècada anterior. En línia amb la dinàmica 

demogràfica catalana, tots els municipis han moderat  
el seu ritme de creixement, llevat de Badia del Vallès 
(que encadena dues dècades de disminució de la 
població), Cerdanyola del Vallès i Gallifa (que només 
en perden en el darrer període). En els últims deu 
anys, Sentmenat (1,31%), Sant Cugat del Vallès 
(1,30%) i Vacarisses (1,28%) han crescut de manera 
més intensa que la resta de municipis. Per contra, amb 
un menor ritme, inferior a la mitjana comarcal 
(0,56%), trobem a les dues capitals de la comarca, 
Terrassa (0,50%) i Sabadell (0,43%) i altres municipis 
mitjans, com ara Ripollet (0,53%), Barberà del Vallès 
(0,51%) i Santa Perpètua de Mogoda (0,32%). 

 

GRÀFIC 1. Taxa de creixement anual cumulatiu dels municipis del Vallès Occidental i Catalunya. 2000-2010 i 2010-2020.  

 

Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener. 
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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, caracteritzada per tenir una base 
estreta i un cim relativament ample, com a resultat 
del procés d’envelliment de la població, arran 
l’increment de l’esperança de vida, el descens de la 
mortalitat i de la natalitat (Gràfics 2 i 3).  

La població vallesana presenta una estructura, igual 
que la catalana, amb 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, el qual ha contribuït a l’augment 
progressiu i constant de la població de més edat. La 
població major de 65 anys supera les 157.000 
persones l’any 2020 i representa el 16,8% de la 
població total de la comarca. En paral·lel, 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, amb més de 85 anys 
(Gràfic 3).  

El segon factor de canvi són els processos de migració 
internacional i interna (en particular, la mobilitat 
residencial). Els fluxos migratoris van ser molt 
intensos a la comarca durant el primer decenni del 
nou segle i, en la fase de recuperació de l’economia es 
van reactivar.  

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 16 anys 
s’ha incrementat més d’un punt fins arribar a un 
17,8% el 2020 (Gràfic 4). 

Des de la perspectiva territorial, el municipi amb una 
estructura d’edats més envellida és Gallifa, on els 
majors de 65 anys representen el 22,8% de la 
població total (Taula 3). El segueixen Sant Llorenç 
Savall (22,6%), Badia del Vallès (21,1%) i Cerdanyola 
del Vallès (19,6%). En canvi, els municipis 
relativament més joves (amb una menor proporció de 
gent gran) són Castellbisbal (13,6%), Vacarisses 
(12,4%) i Polinyà (11,1%).  

 

GRÀFIC 2. Piràmide de població. Vallès Occidental i 
Catalunya. 2020 

 
Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener. 

 
GRÀFIC 3. Piràmide de població del Vallès Occidental. 2000 i 
2020 

 
Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener. 

 
GRÀFIC 4. Distribució de la població segons grans grups 
d’edat. Vallès Occidental. 2000, 2010 i 2020 

 
Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener.
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TAULA 3. Indicadors d’estructura de la població dels municipis del Vallès Occidental. 20201 

 
Font:  Padró municipal d’habitants. Diputació de Barcelona, Idescat, INE. Població a 1 de gener. 

 
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 15 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 15 anys/Població de 16 a 64 anys) * 100 
(5) Índex de dependència de la gent gran: (Població de 65 anys i més/Població de 16 a 64 anys) * 100 

(6) Índex de dependència global: ((Població de 65 anys i més+ Població de 0 a 15 anys)/Població de 16 a 64 anys))* 100 



Informe de Població del Vallès Occidental 2020 

 

6 

 

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, 2010, 2020 

Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener. 

El valor actual de l’índex d’envelliment del Vallès 
Occidental és de 94,3 el 2020, és a dir, que hi ha 94 
persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 
16 anys. Per tant, l’estructura poblacional de la 
comarca és més jove que la del conjunt de Catalunya, 
amb 117 persones grans per cada 100 joves. Quant al 
sobreenvelliment de la població, les diferències entre 
ambdós àmbits territorials són menors: 15,4 al Vallès 
Occidental vers 17 a Catalunya. 
 
El procés d’envelliment afecta a totes les comarques, 
tot i que hi ha importants diferències territorials en la 
intensitat del fenomen, que s’expliquen 
principalment per la dinàmica migratòria recent 
(Gràfic 5). El Vallès Occidental destaca entre les 
comarques més rejovenides de la demarcació, 
juntament amb el Vallès Oriental (98) i l’Alt Penedès 
(98). En canvi, a la resta de comarques barcelonines la 
població gran supera la població jove, sent el 
Barcelonès la més envellida (149).

 

GRÀFIC 5. Índex d’envelliment de la població de les comarques barcelonines. 2000 i 2020 

 

Font:  Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de 
gener. El gràfic no inclou les comarques barcelonines amb menys de 
100.000 habitants, el Berguedà i el Moianès.

 
2 En l’àmbit internacional, la pràctica habitual en l'elaboració 
d’indicadors d’estructura demogràfica i dependència considera la 
població jove-adulta com la compresa entre els 15 i 64 anys d’edat. En 
l’àmbit estatal, la majoria de les oficines estadístiques (l’INE i 
organismes autonòmics) i altres administracions proveïdores de dades 

(Diputació de Barcelona) consideren la població jove-adulta com la 
compresa entre els 16-64 anys, atès que aquesta edat marca el límit 
legal a partir del qual una persona pot treballar a Espanya i l’edat 
ordinària de jubilació. Per aquest motiu, en aquest informe s’adopta la 
definició emprada en el àmbit estatal.  
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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 també mostra 
una caiguda significativa. Aquesta pèrdua de pes es 
produeix no només a causa de l’augment de les 
sortides per emigració de retorn sinó també per les 
repercussions estadístiques dels processos 
d’adquisició de nacionalitat espanyola de la població 
estrangera. Des de l’any 2016, l’arribada de població 
estrangera torna a repuntar i, al 2020, la xifra se situa 
en 108.265 persones, el 11,5% de la població total de 
la comarca. 

Al Vallès Occidental predomina el col·lectiu africà 
(31,4%), seguit del sud-americà (25,4%), de l’Europa 
comunitària (17,8%) i del continent asiàtic (11%).  
Amb una menor presència se situen els nacionals 
d’Amèrica del Nord i Central (10,2%) i de la resta 
d’Europa (4,4%). Segons els país de nacionalitat, els 
principals grups a la comarca serien d’El Marroc 
(25,2% del total d’estrangers), Xina (5,2%), Romania 
(5,1%),  Itàlia (4,2%) i Hondures (4%).  

L’estructura per edat i sexe de la població estrangera 
presenta notables diferències respecte la de la 
població amb nacionalitat espanyola de la comarca. El 
gràfic 8 mostra les respectives piràmides i posa en 
relleu la concentració dels estrangers en els trams 
d’edat corresponents a la població adulta més jove. 
Segons les dades del Padró, més de la meitat de la 
població estrangera (53,4%) té entre 20 i 44 anys i 
només el 3,4% 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 2020, la 
variació respecte a l’any anterior i la composició per 
àrees continentals. Montcada i Reixac és el municipi 
on el col·lectiu d’estrangers té un major pes (13,6%), 
seguit de les capitals de comarca, Terrassa (13,5 %) i 
Sabadell (13,1%), i Sant Cugat del Vallès (13,1%), 
Aquests municipis destaquen també per la diferent 
composició del col·lectiu d’estrangers: a Sant Cugat 
del Vallès predominen els procedents de la UE, 
mentre que a Montcada i Reixac, Terrassa i Sabadell 
la major part és d’Àfrica i Amèrica del Sud.   

GRÀFIC 6. Variació interanual de la població estrangera. 
Vallès Occidental i Catalunya. 2000-2020 

 

Font: Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener. 
 

GRÀFIC 7. Població estrangera segons país de nacionalitat, 
agrupats per àrees continentals. Vallès Occidental. 2020 

 
Font: Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener. 
 
GRÀFIC 8. Piràmide de la població segons nacionalitat. Vallès 
Occidental. 2020 

 

Font: Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener. 
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TAULA 5. Població total i estrangera segons país de nacionalitat, agrupats per àrees continentals. Municipis del Vallès Occidental. 2020 

  
  

Població 
total  
2020 

Població 
estrangera 
2020 

% 
estrangers 
/total  

Variació 2019-2020 Procedència de la població estrangera (%) 

Absoluta % 
Resta  
UE28 

Resta 
Europa 

Àfrica 
Amèrica 
Central i 
del Nord  

Amèrica  
del Sud 

Àsia i 
Oceania 

Badia del Vallès 13.415 790 5,9 93 13,3 9,4 5,6 49,1 9,4 17,3 9,2 

Barberà del Vallès 33.334 2.536 7,6 165 7,0 16,8 5,8 20,9 9,8 24,1 22,6 

Castellar del Vallès 24.488 1143 4,7 95 9,1 29,1 5,2 12,5 8,0 33,1 12,0 

Castellbisbal 12.539 771 6,1 111 16,8 16,6 8,7 29,4 9,5 27,0 8,8 

Cerdanyola del Vallès 57.855 5.668 9,8 466 9,0 22,7 6,4 12,4 10,3 27,7 20,6 

Gallifa 167 9 5,4 2 28,6 33,3 0,0 44,4 0,0 22,2 0,0 

Matadepera 9.496 300 3,2 39 14,9 46,0 13,0 3,7 10,0 20,7 6,7 

Montcada i Reixac 36.803 5.000 13,6 434 9,5 12,3 5,1 31,4 11,0 23,0 17,1 

Palau-solità i Plegamans 14.892 935 6,3 81 9,5 21,2 18,5 11,3 10,7 33,0 5,2 

Polinyà 8.504 547 6,4 30 5,8 25,2 2,4 34,4 6,8 22,5 8,8 

Rellinars 809 23 2,8 -1 -4,2 13,0 21,7 30,4 17,4 13,0 4,3 

Ripollet 39.179 4.831 12,3 350 7,8 16,8 3,0 32,2 9,8 21,6 16,7 

Rubí 78.591 9.960 12,7 877 9,7 11,9 3,4 34,1 12,3 27,1 11,2 

Sabadell 216.520 28.356 13,1 2631 10,2 13,9 4,4 29,9 10,1 30,3 11,4 

Sant Cugat del Vallès 92.977 12.194 13,1 953 8,5 42,4 6,5 5,3 13,0 23,3 9,5 

Sant Llorenç Savall 2.417 124 5,1 12 10,7 31,5 2,4 29,0 7,3 26,6 3,2 

Sant Quirze del Vallès 20.195 1062 5,3 51 5,0 44,4 5,4 15,6 8,9 18,2 7,6 

Santa Perpètua de la Mogoda 25.999 2.670 10,3 218 8,9 13,2 4,3 40,2 9,7 21,2 11,5 

Sentmenat 9.235 577 6,2 54 10,3 28,6 11,8 24,3 6,4 20,5 8,5 

Terrassa 223.627 30.235 13,5 2218 7,9 11,9 2,6 48,2 8,7 21,4 7,2 

Ullastrell 2.089 54 2,6 -4 -6,9 35,2 7,4 20,4 11,1 24,1 1,9 

Vacarisses 6.832 293 4,3 33 12,7 41,0 7,2 8,9 9,9 29,7 3,4 

Viladecavalls 7.545 187 2,5 12 6,9 35,3 9,1 12,3 10,2 27,3 5,9 

Vallès Occidental 937.508 108.265 11,5 8.920 9,0 17,8 4,4 31,4 10,2 25,2 11,0 

Catalunya 7.780.479 1.260.619 16,2 101.192 8,7 24,6 6,5 25,7 8,8 19,4 15,0 

Font: Padró municipal d’habitants. Idescat i INE. Població a 1 de gener. 
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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 dona 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 la dècada de 2000 
(Gràfics 9 i 10). El 2019, la migració, estimada a través 
de l’equació compensadora, va representar el 92% 
del creixement demogràfic a la comarca. 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 del trienni 2012-2014.  

En termes relatius, el creixement anual va ser de 13,3 
persones per cada 1.000 habitants l’any 2019, xifra 
5,3 punts superior a la de l’any anterior i la més 
elevada de la darrera dècada. Aquest creixement es 
degut bàsicament al comportament positiu del 
component migratori (12,3) i, en menor mesura, del 
natural (1,1). 

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 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 2019, el saldo natural, 
de 890 persones, registra a la comarca la xifra més 
baixa de la sèrie històrica.  

Les dades de naixements disminueixen respecte l’any 
anterior, seguint la tendència iniciada a partir del 
2009: l’any 2019 va haver-hi 7.694 naixements, 238 
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 8,27 naixements per cada 
1.000 habitants.  

GRÀFIC 9. Creixement de la població per components. Vallès 
Occidental, 2000-2019. 

 

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

GRÀFIC 10. Taxes de creixement anual per components. 
Vallès Occidental, 2000-2019. 

 

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

GRÀFIC 11. Saldo natural, naixements i defuncions. Vallès 
Occidental, 2000-2019. 

 

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, 2010 i 2019. 

 Naixements 
Taxa bruta   
natalitat 

Taxa global 
fecunditat 

2000 8.467 11,73   43,02 

2010 10.859 12,25  48,44 

2019 7.694 8,27  35,72 

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 35,72 
fills per cada 1.000 dones d’entre 15 i 49 anys, xifra 
més de deu punts inferior a la registrada l’any 2010 
(Taula 6). La caiguda del nombre de naixements 
s’explica no només per la disminució de la població en 
edat reproductiva, a causa dels canvis en l’estructura 
de la població,  sinó també per l’endarreriment en el 
calendari (increment de l’edat mitjana a la maternitat) 
i la disminució del nombre de fills per dona. 

Pel que fa a les defuncions, el 2019 es van produir 
6.804, 141 menys que l’any anterior. Aquest descens 
puntual trenca la tendència ascendent dels darrers 
anys causada per l’arribada d’un major nombre 
d’efectius a edats més avançades en l’actual context 
d’envelliment de la població. 

3.2. MOVIMENTS MIGRATORIS 

El saldo migratori del Vallès Occidental va ser de 
11.754 persones l’any 2019, un 33% superior que el 
registrat l’any anterior. El balanç de la comarca és 
positiu per cinquè any consecutiu i assoleix un volum 
similar al que hi havia abans de la crisi del 2008. 

Els fluxos migratoris procedents de l’estranger són el 
principal component del creixement migratori 
comarcal. Al 2019, el saldo exterior va ser de 10.320 
persones, després de produir-se un increment de 
l’11% de les entrades (16.644) i una reducció del 13% 
de les sortides (6.126).  

En el cas de les migracions internes, el saldo de la 
comarca amb municipis de la resta de Catalunya 
registra xifres positives (1.711), mentre que amb els 
municipis de la resta d’Espanya canvia el signe, amb 
un balanç negatiu (-277). Val a dir que l’aportació 
d’aquest component al creixement migratori és 
menor i ha perdut pes en la darrera dècada.   

Per últim, els moviments interns, entre municipis dins  
de la comarca, s’incrementen per quart any 
consecutiu i arriben a 13.126.  

GRÀFIC 12. Immigracions segons lloc de procedència. Vallès 
Occidental. 2000-2019. 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de l’Estadística de Variacions 
Residencials. Idescat. 

GRÀFIC 13. Emigracions segons lloc de destinació. 2000-
2019. 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de l’Estadística de Variacions 
Residencials. Idescat. 

GRÀFIC 14. Saldo migratori segons lloc d’origen i de 
procedència. Vallès Occidental, 2000-2019. 

 

Font: elaboració pròpia, a partir de l’Estadística de Variacions 
Residencials. 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. En aquest Informe es considera 
l’escenari mitjà com el de referència i l’any 2033 com  
a horitzó temporal, per tal d’afavorir la consistència 
amb les projeccions municipals i de llars. L’escenari 
mitjà preveu un creixement moderat a mitjà termini 
que situarà la població de Catalunya en 8,12 milions 
l’any 2033 (Gràfic 15).  

GRÀFIC 15. Evolució de la població de Catalunya. 2018-
2033. 

 

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

La població catalana augmentarà en 576.911 
persones. El saldo migratori serà el component que 
marcarà el creixement demogràfic, amb una migració 
neta de prop de 39.000 persones l’any durant el 
període 2018-2033. Per contra, el saldo natural serà 
negatiu amb una pèrdua de prop d’11.000 efectius en 
el conjunt de Catalunya (només serà positiu en alguns 
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, l’escenari mitjà prevé un saldo 
negatiu fins l’any 2027. 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. Població projectada segons sexe i edat simple. 
Escenari mitjà. Catalunya. 2018-2033. 

 

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

En efecte, la població menor de 16 anys disminuirà 
com a resultat de la baixa natalitat (cosa que afectarà 
principalment a les cohorts en etapes d’educació 
infantil i primària). 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(Gràfic 16). Pel 
que fa a la població gran, el grup de majors de 65 anys 
continuarà augmentant i arribarà al 23,5% el 2033.  

El canvis en l’estructura per edats comportaran, al 
seu torn, canvis en les relacions entre grups d’edat: 
l’índex de dependència creixerà progressivament 
passant de 55,1 l’any 2018 a 60,1 l’any 2033.  
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4.2. DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA POBLACIÓ A 
LES COMARQUES CATALANES 
 

En un escenari 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 2033 la població serà superior a 
l’actual en tres de cada quatre comarques (Gràfic 17). 

El creixement del Vallès Occidental (15,9%) serà molt 
més intens que el del conjunt de Catalunya (7,6%) i se 
situarà entre les comarques que més incrementaran 
la seva població, només per sota del Gironès (13,9%), 
Baix Penedès (13,7), Tarragonès (13,3%) i Maresme 
(12,8%), i per sobre d’Osona (11,5%), Baix Llobregat 
(11,4%) i Vallès Oriental (10,6%).  

Totes les comarques tindrien un creixement 
migratori positiu i, en conseqüència, el creixement 
natural serà el que determini el creixement 
poblacional. Segons l’escenari mitjà, només 13 
comarques tindran un saldo natural positiu (que es 
caracteritzen per ser les menys envellides i 
receptores de migracions), destacant el Gironès 
(5,5%), el Tarragonès (2,4%) i el Vallès Occidental 
(1,8%). Les 29 comarques restants registraran saldos 
negatius, particularment intensos a la Terra Alta,  
Pallars Jussà, Priorat, Ripollès.  

 
 
 
 

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. L’Idescat 
ofereix dades territorials per a les 41 comarques i 
l’Aran per al període 2018-2038. A nivell municipal, 
les dades estan disponibles per al període 2018-
2033.  

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. Components del creixement de la població. Escenari mitjà. Comarques. 2018-2033 

 
Font:  Projeccions de població (base 2018). Idescat.  
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4.3. PROJECCIONS DE POBLACIÓ DE LA COMARCA   

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 
1.024.266 l’any 2033 (Gràfic 18). En el conjunt del 
període 2018-2033, la població de la comarca tindrà 
un creixement anual mitjà de 7.252 persones, el que 
suposarà un creixement acumulat de 108.780 
persones.  
 
GRÀFIC 18. Creixement de la població segons l’escenari 
mitjà. 2018-2033. 

 

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

 
El creixement de la població serà resultat del 
creixement natural, amb un saldo de 16.868 efectius, 
i, sobretot, del creixement migratori (91.912). En 
termes relatius, la població de la comarca creixerà un 
11,9% respecte al 2018. El component migratori 
aportaria el 10% i el natural l’1,9%.  

Pel que fa al moviment natural, els naixements es 
mantindran 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 es 
preveu una disminució del creixement natural fins 
l’any 2024, moment a partir del qual es recupera per 
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 6.127 persones de mitjana anual. 

 
GRÀFIC 19. Població segon sexe i edat segons l’escenari 
mitjà. Vallès Occidental. 2018 i 2033. 

 

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

 
L’any 2033, la població de la comarca serà més 
envellida (Gràfic 19). El grup de menors de 16 anys 
passarà de ser el 18,5% del total de la població a ser 
el 14,5%, mentre que la població major de 65 anys 
haurà augmentat el seu pes d’un 16,4% a un 22,1%. 
No obstant això, el Vallès Occidental serà una de les 
comarques menys envellides de Catalunya (Gràfic 
20). 
 
GRÀFIC 20. Percentatge de població amb més de 65 anys, 
segons l’escenari mitjà de projecció. Comarques 
barcelonines. 2018 i 2033. 

 
Font:  Projeccions de població (base 2018). Idescat. 
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4.4. PROJECCIONS DE POBLACIÓ DELS MUNICIPIS  

El nombre d’habitants augmentarà a 21 municipis del 
Vallès Occidental entre el 2018 i el 2033, es 
mantindrà pràcticament estable en un (Badia del 
Vallès) i disminuirà en un altre (Gallifa), segons 
l’escenari mitjà de les Projeccions de població 
municipals. Vacarisses (18,7%), Montcada i Reixac 
(17,4%) i Rubí (14%) són els municipis que creixerien 
més en termes relatius, seguits de les capitals de 
comarca, Terrassa (13,9%) i Sabadell (13,4%), i Sant 
Cugat del Vallès (13,3%). Per contra, Cerdanyola del 
Vallès (3,9%), Castellbisbal (4,5%) i Viladecavalls 
(5,3%) són els municipis amb el creixement més baix 
(Gràfic 21).   
 
En el conjunt del període 2018-2033, 10 municipis 
tindrien un saldo natural negatiu, és a dir, registrarien 
més defuncions que naixements (Annex, Taula A2). 
En termes relatius, destacarien municipis grans com 
Cerdanyola del Vallès (-1,4%) i altres de grandària 
mitjana-petita, com ara Palau-solità i Plegamans                 
(-2,4%), Matadepera (-2,3%), Castellar del Vallès (-
1,2%) i Badia del Vallès  (-1,2%).  
 
En canvi, la migració serà positiva en la pràctica 
totalitat dels municipis sent el principal component i 
determinant del creixement demogràfic municipal, en 
correspondència amb la dinàmica demogràfica 
comarcal i catalana. Entre els municipis amb més de 
5.000 habitants, destaquen Vacarisses (16,8%), 
Matadepera (15%) i Montcada i Reixac (14,8%).  
 
 

Com s’ha apuntat en seccions precedents, la baixa 
natalitat i l’envelliment demogràfic afectaran 
l’estructura de la població de la comarca i dels seus 
municipis (Annex, Taula A1).   
 
Sant Cugat del Vallès (16,3%), Montcada i Reixac 
(15,6%), Terrassa (14,9%), Polinyà (14,7%) i Sabadell 
(14,6%) són els que tindrien major percentatge de 
població de 0 a 15 anys el 2033, mentre que Palau-
solità i Plegamans, Castellar del Vallès i Cerdanyola 
del Vallès són els que tindrien un menor percentatge 
de població d’aquesta franja d’edat, inferior al 13% en 
tots els casos.  
 
L’any 2033, Polinyà (67,7%), Ripollet (66%), 
Vacarisses (65,7%) i Montcada i Reixac (64,7%) són 
els municipis que tindrien major percentatge de 
població en edats laborals, entre 16 i 64 anys, mentre 
que Viladecavalls (59,8%), Palau-solità i Plegamans 
(60,4%) i Matadepera (60,6%) tindrien el menor 
percentatge.  
 
Respecte a la població de 65 anys i més, Viladecavalls 
(27,2%), Palau-solità i Plegamans (26,9%), 
Matadepera (25,4%) i Badia del Vallès (29,4%) són els 
que tindrien major percentatge el 2033, mentre que 
Terrassa, Ripollet, Montcada i Reixac i Polinyà serien 
el menys envellits, tots per sota de la mitjana 
comarcal (22,1%). 
 
 
 
 
 

 
GRÀFIC 21. Components del creixement de la població. Escenari mitjà. Municipis del Vallès Occidental. 2018-2033 

 
Font:  Projeccions de població municipals (base 2018). Idescat. 
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4.4. PROJECCIONS DE LLARS DE LA COMARCA  

Les projeccions de llars publicades per l’Idescat3   
preveuen que, en l’escenari mitjà, el nombre de llars 
continuarà augmentant al Vallès Occidental fins a 
assolir una xifra de 420.502 el 2033, nombre que 
suposa unes 66.399 llars més que el 2018, l’any base. 
L’augment del nombre de llars s’explica principalment 
pel creixement de la població i el canvi en l’estructura 
d’edats, tot i que també està relacionat amb la 
tendència a conviure en llars més petites, formades 
per un menor nombre de persones. D’aquesta 
manera, la dimensió mitjana de les llars a la comarca 
passarà d’un 2,57 el 2018 a un 2,42 el 2033 (a 
Catalunya la dimensió mitjana passarà de 2,47 el 
2018 a 2,35 el 2033).  

Els propers anys les llars formades per una persona 
són les que més augmentaran. Entre 2018 i 2033 
aquest tipus de llars s’incrementarien en un 34%    
arribant a 110.178, el que representaria el 26,2% de 
totes les llars de la comarca i el 10,8% de la població 
total. Es preveu que el creixement de les llars 
unipersonals serà molt més intens entre la població 
gran i d’edats més avançades: l’any 2033, 39.201 
persones d’entre 60 i 79 anys i 21.858 amb més de 80 

anys viuran soles, de les quals la major part seran 
dones (el 68% en el grup de 60 a 79 anys i el 78% en el 
de 80 anys i més). En  total, s’estima que, a la comarca, 
hi haurà 61.059 persones amb més de 60 anys vivint 
en llars unipersonals, el que representaria el 6% de la 
població total (en 2018, són el 4%).  

Les llars de dues persones, les més nombroses a la 
comarca, també augmentaran (31%) i s’estima que 
l’any 2033 assoliran la xifra d’141.816. El seu pes en 
el total de llars augmentarà fins al 33,7% i 
concentraran prop del 28% de la població. L’Idescat 
també preveu que, els propers anys,  el creixement de 
les llars formades per tres persones serà molt baix 
(9%). El 2033, el pes d’aquest tipus de llars seria del 
19,7% i concentrarien el 24% de la població.  

Per últim, es preveu una reducció en el nombre de 
llars de major grandària. Les llars formades per quatre 
persones disminuiran un 0,8 % fins a les 65.766 el 
2033. Les més grans, formades per cinc o més 
persones, és reduiran un 4,7%, fins a una xifra de 
21.121 llars el 2033, quan representaran el 5% de les 
llars i el 11,3% de la població vallesana. 

 

GRÀFIC 22. Llars i població segons el nombre de persones a la llar. Escenari mitjà. Vallès Occidental. 2018-2033 

 
Font:  Projeccions de llars. Idescat. 

 

 

  

 

3 Les Projeccions de llars s’elaboren a partir de les Projeccions de 

població per sexe i edat, i territori de residència, a les quals s'apliquen 
determinats supòsits per determinar la distribució de la població en 
llars. La base demogràfica correspon a les dades derivades dels 

escenaris mitjà i baix de les Projeccions de població de Catalunya (base 
2018) publicades per l'Idescat l'any 2019. 
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ANNEX: PROJECCIONS DE POBLACIÓ  
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TAULA A 1. Població projectada per grans grups d’edat i indicadors demogràfics. 2033. Escenari mitjà. Municipis del Vallès Occidental 

 
Font:  Projeccions municipals de població i Projeccions de població (base 2018). Idescat.  
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TAULA A 2. Components del creixement demogràfic projectat. 2018-2033. Escenari mitjà. Municipis del Vallès Occidental 

 

Font:  Projeccions municipals de població i Projeccions de població (base 2018). Idescat.  
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TAULA A 3. Projeccions de llars. Escenari mitjà. Població per grups d'edat i nombre de persones a la llar (base 2018). Vallès Occidental. 2018-2033 

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



Informe de Població Vallès Occidental 2020 

 

20 

 

 
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 16 a 64 anys. 

Índex de dependència global 

Població de 65 anys i més, i població de 
menys de 16 anys per cada 100 
habitants de 16 a 64 anys. 

Índex de dependència juvenil 

Població de menys de 16 anys per cada 
100 habitants de 16 a 64 anys. 

 

 

Índex d'envelliment 

Població de 65 anys i més per cada 100 
habitants de menys de 16 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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