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Padró municipal d'habitants. Xifres oficials de població del Vallès 
Occidental a 1 de gener de 2021 
 
L'Idescat ha publicat les xifres oficials de població referides a l'1 de gener del 2021, 
resultants de la revisió anual del Padró municipal (Reial decret 1065/2021, de 30 de 
novembre, publicat al BOE, número 306, de 23 de desembre de 2021). 
 
La població empadronada al Vallès Occidental és de  937.422 habitants a 1 de gener del 
2021, segons dades del Padró municipal. Aquesta xifra representa una disminució de 86 
persones (-0,01%) respecte de l'1 de gener del 2020. La comarca redueix la seva població 
per primer cop des que es va implantar el Padró continu l'any 1998.  
 
En el context català, només vuit comarques perden població respecte del 2020, entre les 
quals destaquen, el Barcelonès (-1,45%) i el Baix Llobregat (-0,16%). Altres comarques de 
l'entorn presenten una dinàmica demogràfica positiva, com ara el Moianès (+2,33%), el 
Vallès Oriental (+0,29%), Osona (0,23%) i el Maresme (+0,22%).  
 
Gràfic 1. Variació anual de la població empadronada (%). Comarques. 2020-2021 

 
 
A nivell comarcal, deu dels vint-i-tres municipis del Vallès Occidental perden població 
respecte de l'any anterior, entre els quals es troben les dues capitals, Terrassa (-0,28%) i 
Sabadell (-0,15%), i els municipis grans i mitjans, tret de Sant Cugat del Vallès i Castellar 
del Vallès, que incrementen anualment la xifra de residents (+1,11% i +0,70%, 
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respectivament). Destaca la disminució de la població empadronada a Cerdanyola del 
Vallès (-1,10%) i Barberà del Vallès (-0,95%). 
En canvi, la resta de municipis de menor grandària augmenten la seva població, amb 
l'excepció de Badia del Vallès (-1,39%) i Polinyà (-0,12%). En aquest grup, destaquen Sant 
Llorenç Savall (+4,01%), Vacarisses (+3,66%), Matadepera (+1,85%) i Sentmenat (+1,12%). 
 
Taula 1. Població empadronada a 1 de gener de 2021. Municipis del Vallès Occidental i Catalunya. 
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