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Només quatre municipis del Vallès
Oriental van perdre població entre
2018 i 2019
Tagamanent, l'Ametlla del Vallès, Montmeló i la Roca del Vallès van registrar
menys habitants

Vista aèria de Granollers. | Ajuntament de Granollers

L'Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat les xifres de població total declarades oficials a
1 de gener de 2019, fruit de la revisió del padró municipal d'habitants. Aquestes dades mostren com
el Vallès Oriental ha experimentat un moderat augment de població del 0,82% en relació a l'any
anterior (3.349 persones més), registrant un total de 409.638 habitants. Segons recull
L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental (http://www.vallesoriental.cat/ambits-iactuacions/lobservatori/) les dades del padró municipal d'habitants de l'any 2019 donen un
creixement moderat respecte l'any 2018 tot i que continua la tendència de trencar amb el cicle
d'estancament poblacional.
D'aquesta manera, entre 1998 i 2019 la població del Vallès Oriental ha crescut un 39,96%,
passant dels 292.687 habitants als 409.638 actuals, amb una etapa d'elevats creixements
interanuals (per sobre del 2% i del 3%) entre els anys 1999 i 2009. A partir del 2010 l'evolució
demogràfica viu una frenada, fins arribar a la situació d'estancament registrada fins el 2017. A partir
de l'any 2018, aquesta tendència es trenca i torna a aparèixer el creixement interanual.
Pel que fa a les localitats, només quatre municipis de la comarca perden població entre 2018 i
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2019. Es tracta de Tagamanent (3%), el qual és l'únic municipi que presenta una reducció
superior a l'1%, seguit de l'Ametlla del Vallès (0,4%), de Montmeló (0,33%) i de la Roca del Vallès
(0,15%). D'altra banda, la majoria de municipis registren una evolució positiva. Montseny (6,54%),
Cànoves i Samalús (4,07%) i Vilalba Sasserra (4,07%) són els municipis que presenten un
augment en valors relatius més elevats. La resta de poblacions registren variacions entre el 0 i el
3%. La tònica del Vallès Oriental està definida per un creixement moderat a la majoria de municipis.
Tant a la comarca com a Catalunya, des del 2003 les variacions interanuals han disminuït
gradualment, exceptuant el repunt del 2005 i del 2008. Durant aquest període es ressalten els
anys 2013, 2014 i 2015 en els quals Catalunya va registrar un creixement negatiu del nombre
d'habitants.
El nombre d'habitants s'incrementa en totes les comarques de la Regió Metropolitana de
Barcelona respecte a l'any anterior. El Vallès Oriental presenta una dinàmica evolutiva semblant a
la que registren la resta de comarques d'aquest àmbit territorial. Concretament, registra un
creixement moderat proper als màxims de les comarques de la RMB amb un 0,82% respecte l'any
anterior. El Maresme és la comarca que experimenta un major increment de la població en valors
relatius (1,09%). Per una altra banda, el Barcelonès es la comarca amb major increment en
valors absoluts (23.795). En global, la Regió Metropolitana creix interanualment en un 0,95%. Pel
que fa a Catalunya, l'increment registrat és lleugerament superior al de la regió (0,99%).
Respecte al conjunt de Catalunya, el Vallès Oriental (0,82%) és una de les trenta-i-quatre
comarques que no perden població respecte al 2018. Les cinc comarques que han experimentat
un augment de població major són: el Baix Penedès (2,52%), la Cerdanya (1,73%), la Garrotxa
(1,73%), el Gironès (1,46%) i Osona (1,57%). Cap comarca ha perdut més de l'1% de població
respecte a l'any anterior. Les tres comarques que més habitants han perdut són: Priorat (0,55%),
la Ribera d'Ebre(0,45%) i Baix Ebre(0,35%).
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