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L'Institut d’Estadística de Catalunya ha fet difusió aquest mes d’abril, de noves dades de
projeccions de població, a l’horitzó 2046 per a totes les comarques de Catalunya i el municipi

de Barcelona, així com dades projectades fins al 2071 a nivell de país. 
 

 Les projeccions demogràfiques, elaborades amb el mètode dels components,  són un
element rellevant en l’anàlisi demogràfic. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la

piràmide de partida (piràmide d’edats) les diferents variables que incideixen en el creixement
demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions) i aporten informació

important de cara a la planificació de les polítiques públiques, atesa la projecció que fan de la
població, les seves edats, etc.

 
L’Idescat proporciona tres escenaris de projeccions de població basant-se en diferents

hipòtesis de fecunditat, esperança de vida i fluxos migratoris. Aquest informe se centra en
l’escenari mitjà, que es considera el més plausible d’acord amb la dinàmica demogràfica

actual. Aquestes dades són, enguany, especialment rellevants, ja que es basen en les
dades del padró 2021 i per tant, l’impacte Covid-19 marca també la previsió de

creixement, així, el punt de partida és la població a 1 de gener de 2021, que inclou
l’augment de la mortalitat i la disminució de la fecunditat i la migració derivats de la

pandèmia l’any 2020. 
 
 
 

La comarca del Vallès Oriental es preveu que, a l’horitzó 2046 tingui una població total
de 481.140 habitants, el que significaria un guany de més de 65.000 persones en poc

més de 25 anys. L'increment de població sumat a la major esperança de vida farà que
l'estructura per edats de la comarca presenti un perfil demogràfic madur, amb un fort
pes de la població de més de 80 anys, així com un important pes de la població en edat

activa (especialment, entre els grups d'edat de 20 a 40 anys)
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Context català

La població de Catalunya continuarà creixent a curt i mitjà termini i se situaria en 8,1 milions
el 2031. Del 2021 al 2031 la població creixeria en 366 mil persones, principalment per efecte
de la migració, ja que el creixement natural (naixements menys defuncions) serà negatiu en
aquest període. A llarg termini, la població de Catalunya creixerà moderadament, se situaria
en 8,4 milions d’habitants el 2041 i 8,7 milions i el 2071, i per tant es preveu certa
recuperació del creixement natural.

La majoria de comarques guanyaran població a mitjà termini. Segons l’escenari mitjà,
l’any 2031 la població serà superior a l’actual a 35 comarques i l’Aran. Les comarques
situades al litoral i prelitoral són les que creixeran més, destacant especialment comarques
com el Moianès (10,0%), el Baix Penedès (9,3%), el Gironès (8,6%) i el Maresme (8,4%). 
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 El Vallès Oriental amb un creixement del 
 (7,3%) formaria part del conjunt de comarques
amb un creixement també destacat, al darrera
però de comarques com  la Garrotxa (8,1%), el

Pla de l’Estany (8,0%), el Vallès Occidental (7,6%)i
el Tarragonès (7,3%).

 
A l’extrem oposat, en sis comarques la població
disminuirà a mitjà termini, comarques d’interior,
especialment, com ara la  Terra Alta (-5,7%), les
Garrigues (-2,5%), la Ribera d’Ebre (-1,5%) o l’Alt

Urgell (-1,4%)
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El Vallès Oriental: estructura de població en les properes dècades

A l’horitzó 2046 es preveu que la població de la comarca es situï en 481.140 habitants, el que
significa un guany de més de 65.000 persones en poc més de 25 anys. Aquest increment de
població es veuria sobretot entre les edats més avançades, fent-se visible entre la població de
més de 60 anys però essent clarament impactant l’increment que es registraria entre la
població de 90 anys i més. També entre la població adulta jove, de 20 a 40 anys es constata un
creixement de la població.

La disminució de població afectarà principalment als grups d’edat on es concentren els
infants situats en les etapes d’educació primària i secundària obligatòria: així, els infants
de 5 a 9 anys podrien registrar un descens del 3% de la població, mentre que el
percentatge s’aguditza entre els infants de 10 a 14 anys ( al voltant del 20% menys que la
població actual) i els joves de 15 a 19 (que registrarien unes xifres de població al voltant
del 12% per sota de la població actual). 

Aquest impacte en l’estructura demogràfica es deurà a que la població d’aquestes edats
formarà part de les generacions poc nombroses nascudes al voltant de l’any 2020.  En canvi,
entre la població en etapes d’ensenyament universitari aquest descens de la població és molt
menys nombrós, de fet entre els joves de 24 a 29 anys veiem un increment de població, ja que
formaran part de la cohort de generacions més nombroses nascudes al voltant de l’any 2010:
es registra així un creixement de gairebé el 16% respecte al 2021.
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Si analitzem la població potencialment activa, és a dir, el conjunt de població de 16 a 64 anys
veiem que registra un descens als tres àmbits reflectits a la taula, Vallès Oriental, Àmbit
Metropolità i Catalunya, tot i que el Vallès és la zona que presenta unes taxes de variació
més favorables. Així, a la comarca es preveu que el conjunt total d’aquesta població
registri un descens de poc més de 6.000 persones (-2,15%), mentre que a l’àmbit
metropolità el descens sigui del -2,74% i al conjunt català arribi al -3,95%.

La població de més edat, la de 65 anys i més, ha augmentat de manera progressiva i constant
en les darreres dècades i ho continuarà fent en el futur. Així, al Vallès Oriental les dades
indiquen que aqueta població passarà de 71.224 persones el 2021 (el 17,0% de la població) a
140.802 milions el 2046 (pràcticament el 30% de la població total. De fet, aquesta és una
realitat generalitzada a la majoria de comarques de Catalunya, especialment l’eix metropolità, i
comarques com la Terra Alta, el Barcelonès i les Garrigues, que actualment ja són comarques
molt envellides no registraran una modificació tant important.

De forma ben gràfica podem veure tots aquests canvis a la piràmide per edats de la comarca
segons la projecció 2046, que presenta un perfil d’estructura per edats molt més madura, amb
un important pes de les població adulta i d’edats més avançades, especialment a partir dels 60
anys. Entre la població d’edat més avançada és on veiem el creixement més espectacular, ja
que és on es troba la població, nombrosa, que avui té entre 40 i 50 anys.
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Pel que fa als components del creixement demogràfic, podem observar com la combinació de la
baixa natalitat i l’envelliment de la població farà que en el conjunt del període 2021-2045 el
creixement natural (naixements menys defuncions) sigui negatiu, de -916 persones, fet que es
dona també a l’àmbit metropolità o català. En canvi, si mirem les dades del 2011- 2020, al Vallès
Oriental el creixement natural sempre va ser positiu, especialment durant els anys 2011 fins al
2014. Entre 2015 i 2019 el creixement natural es va reduir però només va presentar xifres
negatives al 2020, clarament influenciades per l’impacte de la Covid-19.

Respecte a les migracions es constata que en tots els àmbits el creixement de les migracions es
preveu que sigui positiu tant al Vallès Oriental com, en conjunt, en totes les comarques catalanes,
i compensaria el saldo natural de signe negatiu. En conseqüència, la migració serà el
component del qual dependrà el creixement de la població en la majoria de comarques i
d’una manera especial, a comarques com la nostra. Bona part d’aquesta migració no serà
migració estrangera, sinó que parlem de moviments interns de població dins del propi àmbit
metropolità, amb una redistribució de la població del centre, més densament poblat i amb unes
casuístiques determinades (preu de l’habitage, etc.) que expulsa població cap a altres zones
properes. En aquest sentit també, els canvis en el treball (possibilitat del teletreball, etc) pot
propiciar una generalització de moviments interns que conduiran a una redistribució de la
població. 

Certament també, els fluxos migratoris amb entrada de població vinguda d’altres països será
important tant al conjunt de Catalunya com de la nostra comarca en concret. En aquest sentit, si
analitzem també les dades de la dècada 2011-2020 en general veiem que la nostra és una
comarca on el saldo migratori sempre ha estat positiu (és adir, hi ha un major nombre d’entrades
que de sortides) a excepció dels anys 2012-2013 on es va registra un lleuger saldo negatiu: i el
bon comportament d’aquest saldo migratori sempre ha estat vinculat al creixement positiu de la
migració de persones vingudes del mateix país, sovint de comarques veïnes més densament
poblades.
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