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L'Estadística de defuncions proporciona informació sobre les defuncions de
persones residents a Catalunya i els seus àmbits territorials, segons les

característiques demogràfiques i socials.
 

L’any 2020 es van registrar a Catalunya 79.784 defuncions, amb una taxa bruta de
mortalitat de 10,32 defuncions per 1.000 habitants. En relació amb el 2019, es va registrar
un augment de 15.237 defuncions, el 23,6% en termes relatius. Aquest fort increment és
degut a l’impacte de la pandèmia de la covid-19 i representa la major variació anual dels

darrers 82 anys.
 

La taxa bruta de mortalitat a Catalunya l’any 2020 va assolir 10,32 defuncions per 1.000
habitants, un augment d’1,9 punts respecte de l’any 2019, amb una taxa de 8,41 per

1.000

El Vallès Oriental va registrar, l'any 2020, 3.819 defuncions, un increment del 
 27,30% respecte l'any 2019. Al Vallès Oriental la taxa bruta de mortalitat es va

situar en 9,21 defuncions per cada 1.000 habitants, una xifra lleugerament inferior
al conjunt català.
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Per sexe, l’any 2020 es van enregistrar 3.819 defuncions, 1.918  d’homes i 1.901 dones. En relació
amb l’any anterior, l’augment de defuncions va ser major per a les dones amb una variació del
28% i del 26,5% per als homes. La distribució de les defuncions per edats presenta una forta
concentració en les edats de 85 anys o més (1.795 defuncions), que van representar gairebé la
meitat (47%) del total de defuncions, 4 dècimes més que el 2019 (46,6%). En comparació amb
l’any anterior, el major augment de defuncions va correspondre a les edats de 70 anys o més
(que van créixer més del 31% ), mentre que les defuncions de menors de 30 anys van disminuir
en gairebé una tercera part. Pel que fa als grups d’edat de 30 a 49 anys les defuncions van reduir-
se en un 2,88% i entre la població de 50 a 69 anys, les defuncions van augmentar en un 16,8%. 
 En termes generals podem dir que al Vallès Oriental les defuncions en els grups d'edats entre 0
a 49 anys van mostrar un millor comportament que al conjunt català.
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En els darrers 40 anys, l'increment de la població a la nostra comarca ha estat rellevant, i això ha
fet que també els moviments demogràfics que s'hi vinculen (naixements, matrimonis i
defuncions) hagin registrat un increment a l'alça.  En el cas d'aquesta darrera variable, constatem
un increment oscil·lant i relativament moderat de la xifra, amb un increment substancial a l'alça
aquest darrer 2020
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Si fem l'anàlis segons període, podem observar que els mesos, març i abril van registrar el
major increment de defuncions, amb un augment del 97% i del 16% respectivament en
relació as mesos anteriors. Respecte al mateix període de l'any 2019, l'increment de les
defuncions es notable també entre aquests dos mesos: un incrmeent del 78% el mes de
març i un 159% a l'abril. Per tant, de forma clara es veu l'impacte de l'esclat de la pandèmia i la
seva primera onada.  Els mesos de juny i juliol van significar una reducció important de les dades,
tot i que a partir del setembre es va tornar a dibuixar un ascens de les dades, ascens significatiu
tant respecte aquests mesos d'estiu com respecte als mateixos mesos de l'any anterior: així les
dades al desembre de 2020 ja van tornar a ser un 40% més altes que les xifres de desembre de
2019, coincidint amb noves onades de pandèmia.

 

Evolució defuncions per sexe i edat

Evolució defuncions segons mes de l'any
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Defuncions per sexe i municipi. Any 2020
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Com es pot veure al mapa, analitzant el comportament de la mortalitat a nivell municipal podem
veure com, majoritàriament, són els municipis més petits i  amb una major proporció de població
major de 70 i 80 anys els que presenten una taxa de mortalitat superior a la taxa registrada a
nivell comarcal, que com hem dit al principi, s'ha situat en el 9,21per mil habitants.  Per municipis, 
 Aiguafreda, Montseny, Sant Fost de Campsentelles o Santa Maria de Martorelles són els municipis
amb una major taxa bruta de mortalitat.  El cas més extrem el registra  Vilalba Sasserra, un
municipi de tot just 753 habitants,  on la  taxa  se situa en un 21,7% ja que, en total, es van
registrar 20 morts pel virus.

En termes globals, però cal entendre que són els municipis de majors dimensions els que
acumulen una xifra de defuncions més grans, ja que també són els que acumulen més població.
Per això veiem com Granollers amb 551 defuncions i Mollet del Vallès amb 529 concentren
pràcticament una tercera part de les defuncions registrades aquest any 2020. De fet, aquestes són
uns dades que podem veure replicades al conjunt català, ja que els mapes de mortalitat per
coronavirus mostren un territori amb impactes diferenciats de la malaltia: les principals ciutats del
país són les que acumulen més defuncions durant aquest primer any de pandèmia.  




