
L'Observatori
Centre d'estudis del Vallès Oriental

Moviments migratoris. Any 2021
 

Octubre 2022

OBSERVATORI-CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS ORIENTAL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA

AUTORIA
Núria Maynou i Hernández

Carrer Miquel Ricomà, 46. 08401. Granollers.

observatori@vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat 
93 860 07 00

AMB EL SUPORT DE: 

mailto:observatori@vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat/


1

Nota informativa

MOVIMENTS MIGRATORIS
ANY 2021
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Aquesta setmana,  l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha publicat les dades relatives a
l’estadística de moviments migratoris per a l’any 2021 a Catalunya, comarques i municipis.

En aquest informe, es constata l’increment dels canvis de residència i la creixent mobilitat
entre municipis, arribant a assolir, pel conjunt català, el valor més alt dels darrers 15 anys. 

 
A Catalunya, l’any 2021 s’han registrat 280.677 canvis de residència entre municipis catalans, xifra
que representa un creixement del 15% respecte l’any passat, quan les dades van ser de descens

clar. El saldo migratori total per a Catalunya és de 34.626 persones, com a resultat de l’aportació de
la migració positiva procedent de l'estranger (38.444) i el saldo negatiu amb la resta de l’Estat

(-3.078 persones).
Els municipis de menys de 5.000 habitants i els de 5.000 a 20.000 habitants han estat els

principals receptors de la migració dins de Catalunya durant la pandèmia de la covid-19. 
 

Si analitzem el saldo migratori actual, observem que a Catalunya es  reafirma un procés de
desconcentració urbana i  aquest podria ser un dels principals efectes migratoris derivats de la

covid-19. Els municipis de 50.000 habitants o més tenen un major saldo negatiu, que es situa en un
total de 21.055 residents que s’han traslladat a viure a municipis de menys grandària. En canvi, els

municipis de menys de 5.000 habitants i els de 5.000 a 20.000 habitants han estat els principals
receptors de la migració dins de Catalunya durant la pandèmia i post pandèmia, amb un saldo que

el 2021 ha estat inferior al del 2020 però encara superior al del 2019.

 

Al Vallès Oriental, el saldo migratori total es va situar en 2.451 persones,
que representaria un 22% menys respecte a l’any 2020 i un 34% menys que
l’any 2019. No obstant, si observem els fluxos migratoris dins de Catalunya,

el Vallès Oriental té un dels saldos migratoris positiu i més alt respecte
altres comarques (1.833 persones), només per sota del Maresme (2.574

persones) i el Baix Penedès (2.133 persones)
 
.
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Font:: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona
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Mapa 1: 

L’any 2021 es van registrar 9.381 moviments migratoris dins la comarca del Vallès
Oriental, xifra que representa un augment del 15% respecte l’any anterior, tot i que
aquesta xifra encara es situa en valors inferiors als registrats abans de la
pandèmia.  L’evolució dels moviments migratoris al Vallès Oriental, creix en els
darrers anys, especialment els moviments interns o immigracions dins de la pròpia
comarca o així com els moviments migratoris provinents de comarques veïnes,
especialment de àmbit metropolità més saturat.

Pel que fa als saldo migratori, veiem que aquest es va reduint per la pèrdua de pes
del saldo migratori de estranger així com el saldo amb la resta de l’Estat espanyol,
especialment.  

 
Taula 1. Moviments migratoris al Vallès Oriental, 2019-2021



Si s’analitza el saldo migratori segons la grandària del municipi, el principal factor responsable
del creixement migratori dels municipis de fins a 20.000 habitants és la migració dins de la
pròpia comarca, acompanyada d’una contribució positiva de la migració que ve de municipis o
comarques veïnes. Així, la taxa de migració neta, que es situa al conjunt de Catalunya en el
14,7%o, assoleix al Vallès Oriental el 5,9%o, essent així la quarta comarca dins del
conjunt metropolità amb una taxa de saldo migratori més alta, per darrera del Garraf,
Maresme i Alt Penedès, que són les comarques amb uns saldos migratoris més elevats
del conjunt català i, especialment, de l’àmbit metropolità.
Els moviments migratoris de l’any 2021 indiquen que del total d’entrades que s’han registrat a
la comarca l’any passat, el 62% han beneficiat el creixement dels municipis d’entre 5.000 i
20000 habitants de la comarca i el 23% en el cas de les poblacions majors de 50.000 habitants,
en el nostre cas Granollers i Mollet del Vallès.
Pel conjunt de Catalunya aquests percentatges varien sensiblement, amb un predomini del
creixement dels municipis majors de 50.000 habitants, que acumulen el 42% del creixement
immigratori, tot i que aquest creixement no és tant destacat com veiem en anys anteriors.
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Pel que fa a les migracions amb l'estranger, a Catalunya l’any passat es van registrar 149.665
immigracions procedents de l'estranger i 111.331 emigracions. El balanç resultant és de signe
positiu, amb un saldo net de 38.334 persones, que representen una disminució interanual del
32,2% i és el valor més baix des del 2016. Pel que fa al Vallès Oriental, es van registrar 4.149
immigracions i 3.126 emigracions, per tant es va registrar un saldo positiu de 1.023, que
suposa també el més baix des de l’any 2016 i una disminució del -8% respecte l’any
passat.
Per lloc de procedència, els principals moviments migratoris d’entrada a la comarca són,
actualment els procedents del continent americà, que gairebé doblen les entrades de persones
procedents del continent africà, que es situa en poc més de 800 immigrants
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Taula 2. Immigracions segons grandària del municipi. Vallès Oriental i Catalunya. 2021

Taula 3. Moviments migratoris externs. Segons procedència i destí
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Els municipis amb un major saldo positiu dins el Vallès Oriental són: Bigues i Riells (ja
encapçalava el llistat l’any passat), L’Ametlla del Vallès, Llinars del Vallès, Santa Eulàlia i Lliçà
d’Amunt (que l’any passat també estava en la llista dels 5 municipis amb major saldo positiu).
Per que fa aquells municipis amb un major saldo negatiu repeteixen pràcticament els
mateixos municipis que ja encapçalaven el rànquing de saldo negatiu el 2020: La Llagosta, :
Granollers, Canovelles, Mollet del Vallès i Montornès 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 prop de les 2 ciutats principals, Granollers i Mollet del Vallès.

 

Si analitzem les dades d'emigració, és a dir, les sortides d’aquells qui marxen del Vallès Oriental, la
principal regió de destí serien altres països que pertanyen a la Unió Europea (278) que representa
un 8% del total del emigrants, a banda de les persones respecte les quals no costa lloc de
destinació, que gairebé rep4esenten la meitat dels moviments migratoris registrats cap a l’exterior
de la comarca.

Font: Elaboració pròpia. Dades Institut d'Estadística de Catalunya OCTUBRE  2022
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Mapa 2. Saldos migratoris interns:

Per 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.

Taula 4. Saldos migratoris dins de Vallès Oriental:

Font: elaboració pròpia




