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En aquesta Nota Informativa fem una anàlisi de les dades oficials de població estrangera,
d'acord al darrer Padró municipal d'Habitants, corresponent a l'any 2021.  Aquesta estadística

ofereix informació relativa a la població estrangera resident a Catalunya, comarques i
municipis  segons la seva nacionalitat. 

 
La població estrangera resident a Catalunya és d’1.250.665 persones a 1 de gener de

2021, xifra que representa el 16,1% de la població catalana, segons l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre d'estrangers ha disminuït en 9.954

persones amb relació a un any enrere, una disminució interanual del 0,8%. En el mateix
període la població de nacionalitat espanyola experimenta un decreixement de 7.163

persones. 
 

Al Vallès Oriental, en canvi, la xifra de població estrangera ha augmentat, si bé molt
lleugerament a diferència d'anys anteriors. Així, en termes relatius l'increment ha

estat del 0,57% (+223) i actualment la població d'origen estranger a la comarca
representa el 9,5% del total de la seva població.

 
L'increment de la població estrangera ha estat molt menor aquest any, ja que tot just fa un
any el percentatge de variació va ser del +7,72% però veiem que malgrat la reducció de la
xifra, es manté la tendència de creixement demogràfic també entre la població d'origen

estranger, a diferència del que passa a altres àmbits, com el conjunt metropolità o Catalunya.
 

Com dèiem, el 9,5% de la població resident a la comarca té nacionalitat estrangera un
percentatge molt similar al de l'any passat, que es situava en el 9,4% : així, s'ha passat de

39.088 persones d’origen estranger a comptabilitzar-se 39.311 persones. Aquest creixement
es diferencia del del conjunt de Catalunya (-0.79%) i especialment del conjunt de l’àmbit

Metropolità de Barcelona (-1,69%). 
 

Les tres principals nacionalitats més presents a la comarca són la marroquina, la
senegalesa i la romanesa, com ja vèiem també l’any passat. La població marroquina és
la primera nacionalitat en 22 municipis de la comarca, mentre que la romanesa ho és
en només 5. Destaquen a com a segona nacionalitat més freqüent la població d'origen

romanè (8 municipis de la comarca) i la població amb nacionalitat italiana (6
municipis).
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https://www.idescat.cat/codis/?id=53&n=2


Població d'origen estranger a la comarca i altres àmbits

Com dèiem, la població estrangera resident al Vallès Oriental és de 39.311 persones a 1 de gener
del 2021, xifra que representa el 9,5% de la població de la comarca, percentatge inferior al de
Catalunya (16.1%) i al de l’àmbit metropolità (15,6%). El nombre d’estrangers ha crescut un al
voltant del 0,57% a la comarca, en concret, durant 2021 resideixen 233 estrangers més. Al
conjunt metropolità en canvi, s'ha generalitzat un decreixement de les xifres, per damunt del
-1.6%; Catalunya també ha reflectit un descens important de la població d'origen estranger.
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Les proporcions més elevades de població estrangera
es registren a les comarques de la Segarra (27,7%), l'Alt
Empordà (24,9%), el Barcelonès (20,8%), el Gironès
(20,6%), la Selva (20,4%) i el Baix Empordà (20,0%). Per
contra, les menors proporcions de població estrangera
es troben a les comarques del Moianès (9,4%), el
Vallès Oriental (9,5%), el Pallars Sobirà (9,5%), l'Anoia
(9,6%) i el Berguedà (9,8%). 

La presència d’estrangers està molt relacionada
amb la grandària dels municipis. Els municipis amb
percentatges més alts d’estrangers són Barcelona
(21,3%), els de 100.001 a 1.000.000 d’habitants (17,6%) i
els de 10.001 a 50.000 habitants (15,4%). En canvi, els
municipis amb percentatges més baixos d’estrangers
són els de fins a 500 habitants (8,0%), els de 501 a
2.000 habitants (10,9%) i els de 2.001 a 5.000 habitants
(10,9%). 

Cal tenir en compte que les variacions en el nombre d'estrangers estan afectades no només per la
intensitat dels fluxos d'entrada i sortida de la migració exterior, sinó també per l'evolució del seu
creixement vegetatiu i pel procés de naturalització d'aquesta població. L'any 2020, 35.058
estrangers residents a Catalunya van obtenir la nacionalitat espanyola, el 34,6% dels quals eren
originaris d'Amèrica del Sud i el 30,4% d'Àfrica.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Si entrem en l'anàlisi de la població estrangera a la nostra comarca,  veiem com aquesta ha anat
dibuixant diverses etapes. Així, entre els anys  2010 i 2013, coincidint amb l’agreujament del
efectes derivats de la crisi econòmica del 2008 al nostre país i al context europeu, la pèrdua de
població estrangera es va evidenciar: si entre els anys 2006 i 2009 la població estrangera suposava
al voltant o més de l11% de la població total de la comarca, aquesta xifra va anar registrant un
descens important fins a situar-se en el 8,2% l’any 2017. A partir del 2018 però amb la millora del
context econòmic, l’augment del pes de la població estrangera respecte al total també va anar
creixent, fins al 9,4% actual.

L’evolució del pes de la població estrangera a Catalunya ha viscut una dinàmica de decreixement
més aguda que la del Vallès Oriental, tot i que el percentatge que representa és superior al
registrat a la comarca. A partir de l’any 2010 (any que es va registrar la presència d’estrangers més
elevada: 16%) va començar a decréixer el pes d’aquesta població fins a que va a començar a
revertir-se a Catalunya durant l’any 2017. Aquest darrer any però ja hem vist que el descens al
conjunt català és molt més notable.
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Pel que fa a la distribució per sexes veiem diferències significatives entre població d’origen
estranger i població d’origen autòcton. Així, mentre que entre la població d’origen català i/o
espanyol, la proporció és molt similar (49,9% homes i 50,1% dones), si posem el focus en la
població estrangera, observem que aquesta distribució és menys homogènia: el 54% de la
població és masculina i el 46% restant és femenina. 

Pel que fa a les edats, el 56% de població d'origen estranger es troba dins de la franja d’edat de
25 a 49 anys, percentatge lleugerament al que representava aquesta població l'any passat, on se
situava en el 60%. Aquesta reducció es deu a que percentualment han guanyat pes la població
infantil i jove (menors de 15 anys). Per sexes, es constaten diferencies notables, pràcticament a
totes les edats els superen pràcticament en 8 pp a les dones, especilament en les edats més
joves i la població adulta. La distància es redueix lleugerament a partir de la població major de 60
anys, on el pes de les dones va sent  majoritari. 

Resulta rellevant destacar la població jove de 0 a 24 anys, ja que representa un 27% de la
població d’origen estranger. Desglossant aquest grup observem que la població de 0 a 4 anys
representa gairebé el 6% del total d’aquesta població, però de fet és entre la població de 30 a 40
anys on veiem els majors percentatges de població d'origen estranger, situats al voltant del 12-
13%.

Les diferències en les estructures demogràfiques les podem veure reflectides a les dues
piràmides: la població d'origen estranger presenta un perfil més rejovenit,amb més pes de la
població jove i adulta i un repunt de població per la base (infants).
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Piràmide de la pblació (TOTAL) del Vallès Oriental

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Pel  que fa al nombre d’habitants estrangers
segons el continent de procedència observem com  
aquesta variable no ha canviat massa. Així, l'any
2021 la població d’origen africà segueix sent la més
nombrosa, amb gairebé un 39%, però la segona
més nombrosa passa a ser la població d’Amèrica
del Sud amb un 21%, un pes similar a la registrada
l'any passat. El tercer lloc l’ocupa la població de la
resta de la Unió Europea amb un 17%.
Proporcionalment veiem com les nacionalitats
procedents d'altres continents van guanyant pes
respecte a la resta de pobalció migrant:  la població
procedent d’Àsia i Oceania  representa el 9%, ),
Amèrica del Nord i Central (7%) i la resta d’Europa
(6,5%). 

Distribució de la població estrangera per continent de procedència. Vallès
Oriental 2021

Al Vallès Oriental veiem com la procedència de la població d’origen estranger difereix lleugerament
respecte al conjunt de Catalunya.  Proporcionalment, la presència de persones procedents del
continent africà a Catalunya és bastant menor que la del conjunt comarcal (un 26% enfront del
39%) i la presència de persones procedents de països de la UE és més elevada al conjunt català
(22%) que al Vallès Oriental. El mateix passa amb la resta de nacionalitats. Aquestes diferències
percentuals entre els dos territoris evidencien una distribució menys uniforme a la comarca i una
diferència en el perfil genèric de la població d’origen estrangera, evidenciant-se així que, com
acostuma a passar,  immigrants de la mateixa procedència se solen concentrar en un mateix lloc
 

Distribució de la població estrangera per continent de procedència. Vallès Oriental 2021

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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En termes de creixement demogràfic de la població, veiem  que l'any 2021 l'increment demogràfic ha
estat molt més moderat que anys anteriors, com ja dèiem en l'avanç de dades del Padró d'Habitants
que vam fer al mes de gener. El creixement relatiu ha estat més positiu pel que fa al creixement de la
població d'origen estranger (+0,57%)  que la població amb nacionalitat espanyola (0,27%).  Pel que fa a
la procedència de la població nouvinguda, aquest darrer any es constata el creixement de la
població procedent de la resta de la Unió Europea, especialment (gairebé un +24% que l'any passat).
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Evolució Població estrangera segons continent. Any 2021

L’evolució de la població estrangera segons el continent de procedència mostra quins col·lectius es
van veure més afectats per la crisi econòmica. Especialment, a partir del 2009, es va reduir el flux
dràsticament de les persones procedents d’Amèrica (Amèrica del Sud,  sobretot). Aquesta evolució
negativa ha continuat fins a l’actualitat, tot i que en els darrers 2 anys es registra un percentatge
lleugerament superior entre el immigrants procedents del continent americà i de la resta d’Europa,
tornant a convertir-se en el segon continent amb més població a la comarca. La població africana
també va reduir la seva presència, però d’una manera més tardana i moderada. El flux de la
població procedent d’Àsia i Oceania no s’ha vist afectat per la crisi econòmica, ja que des del 2000 ha
seguit una tendència en augment.

Variació interanual habitants Vallès Oriental per nacionalitat. Any 2020-2021

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Hi ha una alta heterogeneïtat entre les
nacionalitats de les persones estrangeres
residents al Vallès Oriental, de fet hi ha
més de 80 nacionalitats diferents entre
les 39.311 persones estrangeres. La
comunitat marroquina és la que té més
presència en tota la comarca: són 9.493
persones, en altres paraules, representen
1 de cada 4 persones d’origen estranger
de la comarca.En segon lloc en valors
absoluts, ens trobem amb els residents
procedents del Senegal (2.836) que
representen el 7,2% del total de la
població estrangera. En tercera posició
trobem als estrangers procedents de
Romania, amb 2.452 persones i amb un
pes del 6,24% respecte al total. La resta
de poblacions que registren més de 1.000
habitants de la mateixa nacionalitat són:
Xina (4,30%), Bolívia (3,94)%, , Itàlia (3,69%) i
Itàlia(3,67%), que enguany es situa per
damunt de Colòmbia en aquest rànquing

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Procedencia d'origen estranger. Principals nacionalitats d'Europa al Vallès Oriental. Any 2021.
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Procedencia d'origen estranger. Principals nacionalitats d'Àfrica al Vallès Oriental. Any 2021.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Procedencia d'origen estranger. Principals nacionalitats d'Àsia al Vallès Oriental. Any 2021.
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Procedencia d'origen estranger. Principals nacionalitats d'Amèrica al Vallès Oriental. Any 2021.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Població estrangera (%). Municipis Vallès Oriental. Any 2021.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Mapa població estrangera (%). Municipis Vallès Oriental. Any 2021.

Des d'una perspectiva municipal podem observar que Canovelles segueix sent el municipi
amb més població d'origen estranger (19,13%), seguit de Granollers (14,47%), Mollet del Vallès
(11,72%) i La Llagosta (11,71%). Per contra, els municipis amb un parcentatge inferior d'estrangers
són Santa Maria de Martorelles (1,93%), Lliçà d'Amunt (3,19%) i Lliçà de Vall (3,40%).

Els estrangers representen un 9,45% del total de la població del Vallès Oriental. Hi ha 10
municipis a la comarca que superarien aquest percentatge, entre ells,  Vilalba Sasserra, Sant
Feliu de Codines, Sant Celoni, Montornès del Vallès, etc.

Si observem la variació interanual relativa, els municipis on més a crescut la població
estrangera són Vallromanes (+30,61%), Lliçà de Vall (+19,79%) i Sant Pere de Vilamajor (+15,68%).  
Per contra, on més s'ha reduït la població estrangera és a Campins (-18%), Santa Maria de
Martorelles (-19,05%) i Tagament (-16,67%).

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Població estrangera i principals nacionalitats. Municipis del Vallès Oriental 2021.

La població marroquina és la primera nacionalitat estrangera en 22 municipis de la comarca,
mentre que en segona posició trobem la nacionalitat romanesa que és la primera en 5
municipis. A nivell comarcal, trobariem en primer lloc al Marroc, seguit de Senegal i Romania.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya




