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Padró municipal d'habitants. Xifres oficials de població del Vallès Occidental a 1 
de gener de 2022 
 
L'Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat les xifres oficials de població referides a l'1 de gener del 
2022, resultants de la revisió anual del Padró municipal (Real Decreto 1037/2022, de 20 de desembre, 
publicat al BOE, número 305, de 21 de desembre de 2022).1 
 
La població empadronada al Vallès Occidental és de  940.881 habitants a 1 de gener del 2022, segons 
dades del Padró municipal. Aquesta xifra representa un augment de 3.459 persones (+0,37%) respecte de 
l'1 de gener del 2021. La comarca incrementa la seva població desprès de la lleugera disminució que es va 
produir l’any anterior.  
 
En el context de la demarcació de Barcelona, només dues comarques perden població respecte del 2021, 
entre les quals destaca, de nou, el Barcelonès (-0,04%). En canvi, la resta de comarques de l'entorn 
presenten una dinàmica demogràfica positiva, encapçalades per el Garraf (+1,64%) i el Moianès (+1,30%) 
i seguides per l’Anoia (+0,77%), Osona (+0,71%), el Berguedà (+0,69%), l’Alt Penedès (+0,69%), el 
Maresme (+0,56%) i el Vallès Oriental (+0,42%), totes per sobre de la mitjana provincial (0,23%) i catalana 
(+0,38%).  
 
Gràfic 1. Variació anual de la població empadronada (%). Comarques de la demarcació de Barcelona i Catalunya. 
2021-2022 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Padró municipal d’habitants (INE). 

                                                      
1 Més informació sobre les xifres oficials de població dels municipis a: 
https://www.ine.es/metodologia/Cifras_municipios.pdf 
 

https://www.ine.es/metodologia/Cifras_municipios.pdf
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A nivell comarcal, set dels vint-i-tres municipis del Vallès Occidental perden població respecte de l'any 
anterior, entre els quals es troben: una de les capitals de comarca,  Sabadell (-0,21%); tres municipis grans, 
com Santa Perpètua de Mogoda (-0,40%), Montcada i Reixac (-035%) i Ripollet (-0,28%); i tres municipis 
de grandària mitjana – petita, com Polinyà (-0,51%), Badia del Vallès (-0,49%) i Palau-solità i Plegamans   
(-0,04%). Els setze municipis restants augmenten la seva població, entre els quals destaquen Sant Cugat 
del Vallès (+1,82%) i Castellar del Vallès (+1,11%).  

  
Taula 1. Població empadronada a 1 de gener de 2022. Municipis del Vallès Occidental, Barcelona província i 
Catalunya 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Padró municipal d’habitants (INE). 

 


