
 

      

 

Nota Informativa: 

Moviments migratoris. Any 2020  

Aquesta setmana,  l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat les dades 
relatives a l’estadística de moviments migratoris per a l’any 2020 a Catalunya, 

comarques i municipis. 

En aquest informe, es constata una disminució dels fluxos migratoris en el conjunt 
català derivada dels efectes de la pandèmia de la Covid-19, tant a nivell intern del 

país com els que tenen origen o destinació amb la resta de l’Estat i l’estranger. 

A Catalunya, l’any 2020 s’han registrat 243.566 canvis de residència entre municipis 
del país, xifra que representa una disminució del 8,2% respecte a l’any 2019. El saldo 
migratori total per a Catalunya és de 47.553 persones (disminució del 58,2% respecte 

al 2019), com a resultat de l’aportació de la migració procedent de l’estranger 
(56.524) i de la resta d’Espanya (-8.971). 

 

Concretament, si ens focalitzem en la comarca del Vallès Oriental, el saldo migratori 
total es va situar en 3.152 persones, que representaria un 34,8% menys respecte a l’any 
2019. No obstant, si observem els fluxos migratoris dins de Catalunya, el Vallès Oriental 
té un dels saldos migratoris més alts (2.313 persones), només per sota del Maresme 
(2.971 persones) i el Baix Penedès (2.684 persones). 

Analitzant el saldo migratori dins de Catalunya per grandària de municipis, es constata 
un procés de desconcentració urbana: aquest podria ser un dels principals efectes 
migratoris derivats de la covid-19. Els municipis que consten de 50.000 habitants o més 
tenen un excés de sortides internes respecte de les entrades, amb un saldo negatiu en 
conjunt de 28.674 residents que s’han traslladat a viure a municipis de menys grandària. 
Aquesta realitat es confirma si observem el següent mapa, on queda patent que existeix 
un efecte fuga dels grans centres urbans a municipis amb menys concentració 
d’habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: 



 

      

 

Per el que fa a fluxos migratoris entre Catalunya i l’estranger, el Vallès Oriental presenta 
una de les taxes més baixes registrades de saldo migratori extern net (2,7‰), únicament 
per sobre de la comarca de la Selva (-1,3 ‰). 

 

  Immigracions Emigracions Saldos migratoris   

  Dins la 
comarca 

Resta de 
comarques 

Resta 
d'Espanya 

De 
l'estranger 

Resta de 
comarques 

Resta 
d'Espanya 

De 
l'estranger 

Resta de 
comarques 

Resta 
d'Espanya 

De 
l'estranger 

TOTAL 

Vallès 
Oriental 

8.145 9.205 1.615 3.380 6.892 1.892 2.264 2.313 -277 1.116 3.152 

Catalunya 100.302 143.264 42.788 118.760 143.264 51.759 62.236 0 -8.971 56.524 47.553 

 

En xifres generals, pel que fa al Vallès Oriental, el major flux migratori s’estableix entre 
altres comarques catalanes o, fins i tot, dins la pròpia comarca. En aquest cas, las 
principals comarques de procedència i destinació d’aquests migrants es el Barcelonès 
(1.994) i el Vallès Occidental (1.495). 

 

 

En quant a immigració estrangera, la principal regió de procedència d’aquells 
immigrants que venen a la comarca del Vallès Oriental és el continent americà (1.161) 
que representa un 34,3% de les immigracions totals, seguit d’Àfrica (622). 

 

 

A més, per el que fa a l’emigració d’aquells qui marxen del Vallès Oriental, la principal 
regió de destí serien altres països que pertanyen a la Unió Europea (325) que representa 
un 14,4% del total del emigrants.  

 

 

Immigracions. Per continent de procedència, 2020. 

  Resta de la UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta TOTAL 

Vallès Oriental 364 204 622 1.161 146 4 879 3.380 

Catalunya 17.499 9.824 14.562 41.053 9.897 385 25.540 118.760 

Emigracions. Per continent de destinació, 2020. 

  Resta de la UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta TOTAL 

Vallès Oriental 325 138 165 29 13 1.000 571 2.264 

Catalunya 6.297 3.254 572 3.770 985 191 32.162 62.236 

Taula 1. Moviments migratoris Vallès Oriental, 2020: 

Taula 2. Origen immigració Vallès Oriental: 

Taula 3. Destí emigració Vallès Oriental: 

Font: Idescat. 

Font: Idescat. 

Font: Idescat. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivell de municipis, si observem el mapa anterior, podem ratificar que el saldo migratori intern 

tant a nivell comarcal com a nivell municipal es majoritàriament positiu, és a dir, s’han rebut 

més persones de les que han marxat. 

Com veiem a la Taula 4., els  municipis amb un major saldo positiu dins el Vallès Oriental són: 

Bigues i Riells, Cardedeu, Lliça d’Amunt, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Fost de Campsentelles. 

Per contra, aquells municipis amb un major saldo negatiu són: Granollers, La Llagosta, Mollet 

del Vallès, Parets del Vallès i La Roca del Vallès. Per tant es repetiria la tònica de descentralització 

que es constata al conjunt català, amb un creixement més important dels nuclis mitjans, sovint 

situat a les 2 ciutats principals, Granollers i Mollet del Vallès. 

 

Municipis amb major saldo positiu Municipis amb major saldo negatiu 

Bigues i Riells 204 Granollers -63 

Cardedeu 203 La Llagosta -190 

Lliça d'Amunt 245 Mollet del Vallès -197 

Sant Antoni de Vilamajor 193 Parets del Vallès -110 

Sant Fost de Campsentelles 243 La Roca del Vallès -73 

 

 

Mapa 2. Saldos migratoris interns: 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat. 

Taula 4. Saldos migratoris dins de Vallès Oriental: 

Font: Idescat. 


