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L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha publicat les xifres de població total
declarades oficials a 1 de gener de 2021*, fruit de la revisió del padró municipal

d’habitants. Aquestes dades mostren com el Vallès Oriental ha experimentat un molt
moderat augment de població del 0,29% en relació a l’any anterior (1.219 persones

més), registrant un total de 415.789 habitants, 207.323 homes i 208.466 dones.
 

Cal destacar que tot i la moderació en l'evolució de les xifres totals de població, es manté
la tendència a créixer de la població de la comarca, sense caure en la dinàmica poblacional

d'estancament o recessió demogràfic de comarques veïnes.

Així, en els darrers 10 anys la comarca ha mostrat una dinàmica demogràfica positiva, amb
una evolució a l'alça de la seva població, creixement que entre 2017-2021 ha estat
lleugerment més destacat que entre 2013-2016. Les xifres més recents, però, es situen
molt per sota dels grans increments demogràfics que la comarca va registrar durant la
primera dècada del segle XXI: entre el 2000 i el 2010 la comarca va registrar un creixement
absolut de més de 82.000 persones, creixement que en termes relatius es situa en el 28%.
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Font: Institut d'Estadística de Catalunya

*Nota: xifres resultants de la revisió del Padró municipal, que el Govern espanyol ha oficialitzat mitjançant el Reial
decret 1065/2021, de 30 de novembre, publicat al BOE, número 306, de 23 de desembre de 2021.
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Respecte a les comarques veïnes, 
el Vallès Oriental és la que registra el creixement més alt, 

 
només la comarca del Maresme registra una evolució semblant, amb un increment relatiu
del 0,22% respecte a la població de l'any 2020. De fet, tant el Vallès Occidental, com el Baix
Llobregat o el Barcelonès registren un pèrdua de població important, especialment
aquesta última comarca. Així, el conjunt de la Regió Metropolitana registra un
decreixement de població situat en el 0,66%, superior també al del conjunt català, que
registra un lleuger decrement demogràfic, del -0,22%

A escala municipal, 11 poblacions registren una disminució del nombre d’habitants. El
descens més alt el registra el municipi de La Llagosta, amb 328 habitants menys (-2,48%). El
segueixen Fogars de Montclús, amb un descens petit de 8 persones (-1,68%) i Figaró
Montmany, amb 15 habitants menys (-1,31%). Mollet del Vallès i Parets registren també
descensos absoluts importants (-469 habiants i -164 habitants) tot i que en termes relatius
la xifra de descens es situa al voltant del -0,80% en ambdós casos.

D’altra banda, entre els municipis que registren una evolució positiva trobem municipis
com Sant Esteve de Palautordera, que amb un creixement de 133 habitants registra el
creixement relatiu més important de tots els municipis de la comarca, situat en el 4,64%. El
segueixen municipis com Montseny o Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, amb
increments relatius superiors al 2%.




