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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 2022. 

 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’ 1.271.810 persones a 1 de gener

de 2022, xifra que representa el 16,3% de la població catalana, segons l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre d'estrangers ha augmentat en

21.145 persones, contràriament al que va passar fa un any, quan es va  registrar
un descens de les dades de 9.954 persones. Així,  el nombre de persones

estrangeres que resideixen a Catalunya és un 1,7% superior al de fa un any. En el
mateix període la població de nacionalitat espanyola experimenta un creixement

de 8.104 persones. 
 

Al Vallès Oriental el creixement de la població estrangera ha sigut molt moderat,
81 persones (és a dir, un increment del 0,2%) molt més reduït que en anys

anteriors.  Actualment la població d'origen estranger a la comarca representa el
9,4% del total de la seva població i suposa el percentatge més baix dins del conjunt

català.
 

Si analitzem les dades actuals respecte anys anteriors, observem que des de l'any 2018
la comarca registrava creixements substancials de la població d'origen estranger
(el creixement màxim es va registrar l'any 2020 un 7,72%) amb una caiguda substancial

de les xifres l'any 2021 (molt possiblement per l'impacte de la pandèmia).Aquest 
 creixement es situa per sota del conjunt català  i  metropolità (en tots dos casos, del

1,7%)i especialment del conjunt de l’àmbit Metropolità de Barcelona (-1,69%). 
 

Cal tenir en compte que les variacions en el nombre de persones d'origen estranger 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 2021, 42.371 estrangers residents a Catalunya van obtenir la nacionalitat

espanyola, el 38,1% dels quals eren originaris d'Àfrica i el 29,3% Amèrica del Sud. 
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Població d'origen estranger a la comarca i altres àmbits

La població estrangera resident al Vallès Oriental és de 39.392 persones a 1 de gener del 2022,
xifra que representa, com dèiem, el 9,43% de la població de la comarca, percentatge inferior al de
Catalunya (16,32%) i al de l’àmbit metropolità (15,83%). El nombre d’estrangers ha crescut  al
voltant del 0,2% a la comarca, en concret, durant 2022 resideixen 81 estrangers més. Al conjunt
metropolità i català el creixement ha estat de l'1,7%.
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Tal i com  veiem al mapa, les proporcions més elevades
de població estrangera es registren a les comarques de
les Terres de l'Ebre, Ponent i àmbit gironí: així els
augments més elevats han estat els de la Terra Alta
(6,0%), el Garraf (5,6%), el Baix Ebre (4,5%) i la Garrotxa
(3,8%). ,  Per contra, les menors proporcions de població
estrangera es troben a les comarques del Vallès Oriental
(9,4%, i això ja passava l'any passat), l’Anoia (9,5%), el
Pallars Sobirà (9,5%), el Moianès (9,6%) i el Berguedà
(10,0%).
La presència de població d'origen estranger està molt
relacionada amb la grandària dels municipis. Els
municipis amb els percentatges segueixen sent les
ciutats més grans, encapçalats per Barcelona amb un
22%. Els municipis de 100.001 a 1.000.000 d’habitants
concentren un 17,7% i els de 10.001 a 50.000 habitants  el
15,5%). En canvi, els municipis amb percentatges més
baixos estrangers són els de fins a 500 habitants (8,2%),
els de 2.001 a 5.000 habitants (11,2%). els de 501 a 2.000
habitants (11,2%).

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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D'altra banda, l'evolució del creixement dels
increments de població d'origen estranger,  tant a la
comarca com a Catalunya, han registrat en els darrers
vint anys, una evolució similar, amb uns increments
elevats a principis de la dècada del 2000 que es van
mantenir els primers 4-5 anys de la dècada, arribant a
màxims històrics de descens entre els anys 2010-2015.



Si ho analitzem més en detall, veiem com l'evolució de la població estrangera a la comarca ha anat
dibuixant diverses etapes. Així, entre els anys  2010 i 2013, coincidint amb 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 del 11% 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, motivat pel retorn de molta població nouvinguda als
països d'origen. A partir del 2018 però amb la millora del context econòmic, el creixement de la
població d'origen estranger es torna positiu, mantenint-se  força estable i moderat en els darrers
anys, registrant un lleuger increment aquest darrer any.
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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 (49,8% homes i 50,1% dones), si posem el focus en la
població estrangera, observem que aquesta distribució és menys homogènia: el 53% de la
població és masculina i el 47% restant és femenina. Aquesta diferència en la distribució per
sexes encara es fa més evident is ho  creuem per edats, així, entre la població de 30 a 44 anys,
pràcticament una de cada 10 persones residents a la comarca és d'origen estranger. El pes de la
població masculina s'evidencia entre els joves de 16 a 29 anys, on trobem que al voltant
del 56% és població d'origen estranger.

L'estructura demogràfica de la població
d'origen estranger presenta un perfil on

podeu veure com és a les edats entre
els 35 i 44 anys on es concentra el major
pes de la població estrangera, amb una

major proporció d'homes que dones.
Aquesta piràmide d'edats és força més

rejovenida que la piràmide demogràfica
del conjunt de població de la comarca.
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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 en els
darrers anys. Així, l'any 2022 la població d’origen
africà segueix sent la més nombrosa, amb gairebé
un 37,5%, i la segona més nombrosa  la població
d’Amèrica del Sud amb un 21,7%, 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
17,9%. Proporcionalment veiem com les
nacionalitats procedents d'altres continents van
guanyant pes respecte a la resta de població
migrant:  la població procedent d’Àsia i Oceania 
 representa el 9,4%, ), Amèrica del Nord i Central
(7,3%) i la resta d’Europa (6,3%). 

Distribució de la població estrangera per continent de procedència. Vallès
Oriental 2022

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 25% enfront del
37,5% vallesà) i la presència de persones procedents de països de la UE és més elevada al conjunt
català (23%) 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, subratllant així el fet
que la població que immigra tendeix a ubicar-se a municipis o zones on coneix altres persones amb
qui comparteix país o zona geogràfica d'origen.
 Distribució de la població estrangera per continent de procedència. Vallès Oriental 2022

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 2022 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  amb nacionalitat espanyola (0,44%) que entre la població d'origen estranger (+0,21%). 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 +4% que l'any passat), i
la població d'origen asiàtic (més del 4% d'increment respectde l'any passat):

Estadística de Població d'origen
estranger. Padró d'habitants any

2022

Evolució Població estrangera segons continent. Any 2022

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
dràsticament el flux 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.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Població estrangera per principals nacionalitats. Any 2022
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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 39.392 persones estrangeres. Tot i
això, és entre les cinc primeres
nacionalitats d'origen on es concentra
bona part de la població d'origen
estranger: la comunitat marroquina és la
que té més presència en tota la comarca:
són 9.142 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 (2.717) que representen el 6,9%
del total de la població estrangera. En
tercera posició trobem als estrangers
procedents de Romania, amb 2.468
persones i amb un pes del 6,27% respecte
al total. La resta de poblacions que
registren més de 1.000 habitants de la
mateixa nacionalitat són: Xina (4,47%),
Bolívia (3,42%), Itàlia (3,98%) i Colòmbia
(3,83%). Respecte al conjunt català, cal
destacar que les persones procedents
del Senegal i Gàmbia són les que
proporcionalment concentren més
població a la comarca que al conjunt
català.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Procedencia d'origen estranger. Principals nacionalitats d'Europa al Vallès Oriental. Any 2022.

Procedencia d'origen estranger. Principals nacionalitats d'Àfrica al Vallès Oriental. Any 2022.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Febrer 2023



8

Nota informativa

Estadística de Població d'origen
estranger. Padró d'habitants any

2022

Procedencia d'origen estranger. Principals nacionalitats d'Àsia al Vallès Oriental. Any 2022

Procedencia d'origen estranger. Principals nacionalitats d'Amèrica al Vallès Oriental. Any 2022.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Població estrangera (%). Municipis Vallès Oriental. Any 2022

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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Des d'una perspectiva municipal
podem observar que Canovelles
segueix sent el municipi amb més
població d'origen estranger (18%),
seguit de Granollers (14,07%),
Mollet del Vallès (11,94%) i La
Llagosta (11,66%). Per contra, els
municipis amb un percentatge
inferior d'estrangers són Santa
Maria de Martorelles (2,14%), Lliçà
d'Amunt (3,17%) i Lliçà de Vall
(3,54%).

La població d'origen estranger
suposa el 9,43% del total de la
població del Vallès Oriental. Hi ha
10 municipis a la comarca que
superaren la mitjana comarcal
aquest percentatge, entre ells,  a
banda dels municipis ja anomenats
que concentren els percentatges
més elevats de població d'origen
estranger, cal destacar
Tagamanent, Les Franqueses del
Vallès, Sant Celoni o Figaró
Montmany.

Si observem la variació interanual relativa,
els municipis on més a crescut la població

estrangera són Figaró-Montmany
(+17,65%), Tagamanent (165,67%) i

Martorelles (+13,91%), principalment.  Per
contra, on més s'ha reduït la població

estrangera és a Campins (-9%) i Vilalba
Sasserra especialment (17,05%)
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Població estrangera i principals nacionalitats. Municipis del Vallès Oriental 2022

La població marroquina és la primera nacionalitat estrangera en 23 municipis de la comarca,
mentre que en segona posició trobem la nacionalitat romanesa, que destaca a 5 municipis. A nivell
comarcal, les principals nacionalitats són el Marroc, seguit de Senegal i Romania. Aquestes dades
no varien massa d'un any a l'altre, destacant també municipis com Sant Feliu de Codines que
tradicionalment té un gruix important de persones procedents del Pakistan o municipis ubicats a la
falda del Montseny on tenen perfil de població immigrant majoritàriament europea, com Alemanya
(al poble del Montseny) o Regne Unit (com a Campins o Tagamanent).
Si ens fixem en el cas concret d'Ucraïna, país del qual en el darrer any ha augmentat el nombre de
persones que han arribat a la comarca com a resultat del conflicte bèl·lic, aquesta nacionalitat
suposa el 14è lloc dins del rànquing comarcal, registrant-se 769 persones empadronades
segons aquest darrer Padró, 29 persones menys que les que es compatibilitzaven oficialment amb
les dades del Padró 2021.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
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