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INTRODUCCIÓ 

Mitjançant aquest recull de dades es pretén obtenir una radiografia de la demografia de 
la Garrotxa des del punt de vista quantitatiu de la població i, també  del qualitatiu,  en 
el sentit de la distribució, densitat, creixement, estructura i mobilitat. Una  visió global i 
diversa amb uns indicadors que ens marquen les tendències de la seva configuració i 
que ha de servir de referència per les polítiques socials. 

Població total 
 

La població de la comarca de la Garrotxa, segons dades oficials a 31 de desembre de 
2019, és de 57.590 persones. Ai  suposa u  ei e e t de  pe so es espe te l’a  
passat. És un creixement notable i el més gran dels últims deu anys. 

 
Gràfic 1: Població total. Olot, Garrotxa. 2019. 

 
Font: Elaboració pròpia a pa ti  de l’IDESCAT. 

 
Taula 1. Evolució de la població. Garrotxa 2014-2019 

 

Any Garrotxa Homes Dones 

2014 56.036 27.948 28.088 

2015 56.063 27.890 28.173 

2016 55.999 27.895 28.104 

2017 56.184 27.968 28.216 

2018 56.613 28.207 28.406 

2019 57.590 28.775 28.815 

 

 

L’a àlisi del ei e e t de la po la i  s’e pli a e  ase a dues va ia les: el ei e e t 
natural, per la diferència entre els naixements i les defuncions, i el saldo migratori, en 
base a la diferència entre el nombre d’e ig a io s i i ig a io s. Com es veurà a 
continuació, a la Garrotxa el saldo migratori ha estat el factor decisiu per al creixement 
de la població. 

 



 

Taula 2. Taxa bruta de creixement total, natural i saldo migratori. Garrotxa. 2014-2018 

(No es disposen encara de les dades del 2019) 

 

Any Creixement total Creixement natural Creixement migratori 

2018 15,85 -2,7 18,55 

2017 7,91 -3,45 11,38 

2016 4,84 -1,27 6,11 

2015 -2,15 -2,35 0,2 

2014 -1,6 -0,71 -0,89 

 

Fo t: Ela o a i  p pia e  ase a les dades d’Ides at. 
 

El creixement natural de la població ha estat, al lla g d’a uest pe íode (2014-2018), 
clarament negatiu, i en la majoria dels anys estudiats hi ha hagut més defuncions que 
naixements. 

 
Aquest és un fet especialment rellevant que posa de manifest les dificultats de la 
població per tenir descendè ia pe  u a a da i pe  alt a, l’alta espe a ça de vida i el 
percentatge de població envellida, que determinen de manera important el creixement 
poblacional de la comarca. 

 
Taula 3. Naixements i defuncions (Nombre de persones). Garrotxa 2014-2018. 

(No es disposen encara de totes les dades del 2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: 
Ela o a i  p pia e  ase a les dades d’Idescat. 

 
 

a) Distribució territorial 

Pel que fa a la distribució territorial de la població, la Garrotxa compta amb un total de 
21 municipis, amb una forta influència de la seva capital, Olot. Dels 21 municipis, 18 
compten amb una població inferior als 3.000 habitants. Olot acull el 60,9% del total de 
la població de la comarca de la Garrotxa. 

 

Taula 4. Població total per municipis. Garrotxa. 2019 

 

Municipi Total 

Argelaguer 397 

Besalú 2.492 

Beuda 190 

Any Naixements Defuncions Creixement natural 

2019 449 - - 

2018 480 631 -151 

2017 464 655 -191 

2016 489 559 -70 

2015 521 650 -129 

2014 514 553 -39 



Castellfollit de la Roca 961 

Maià de Montcal 449 

Mieres 318 

Montagut i Oix 916 

Olot 35.228 

Planes d'Hostoles, les 1.683 

Preses, les 1.788 

Riudaura 478 

Sales de Llierca 154 

Sant Aniol de Finestres 341 

Sant Feliu de Pallerols 1.371 

Sant Ferriol 243 

Sant Jaume de Llierca 865 

Sant Joan les Fonts 3.006 

Santa Pau 1.565 

Tortellà 809 

Vall de Bianya, la 1.264 

Vall d'en Bas, la 3.072 

TOTAL 57.590 

 

Ai í, do s, a a da d’Olot, els u i ipis de la Ga ot a desta ue  pe  la seva eduïda 
població, amb 12 municipis amb menys de 1.000 persones; 5 municipis amb una 
po la i  d’e t e .  i 2.000 persones i 3 pobles amb xifres que oscil·len entre les 
2.000 i les 3.000 persones. 

 

 
Taula 5. Distribució poblacional dels municipis. Garrotxa. 2019 

 
1 municipi Més de 35.000 habitants 
3 municipis Entre 2.000 i 3.500 habitants 
3 municipis Entre 1.500 i 2.000 habitants 
2 municipis Entre 1.000 i 1.500 habitants 
4 municipis Entre 500 i 1.000 habitants 
8 municipis Menys de 500 habitants 

Fo t: Ela o a i  p pia e  ase a les dades d’Ides at. 
 
 

La densitat de població de la Garrotxa és més baixa que a la província de Girona i el 
conjunt de Catalunya. Així, al 2019, la Garrotxa té 78,4 habitants/km2, mentre que a 
Catalunya la densitat arriba a 239,0 habitants/km2. 

 

b) Població per sexe 
Pel que fa a les dades de la població per sexe, la població femenina supera la masculina, 
sobretot en les franges de més de 65 anys i especialment a partir dels 85 en què el 
nombre de dones pràcticament dobla els dels homes. 



 

Taula 6. Població total per sexe. Garrotxa. 2005-2019 

 

  Total Homes Dones % Homes % Dones 

2019 57.590 28.775 28.815 49,97 50,03 

2018 56.613 28.207 28.406 49,82 50,18 

2017 56.184 27.968 28.216 49,78 50,22 

2016 55.999 27.895 28.104 49,82 50,18 

2015 56.063 27.890 28.173 49,75 50,25 

2014 56.036 27.948 28.088 49,87 50,13 

 

Fo t: Ela o a i  p pia e  ase a les dades d’Ides at. 
 

 
c) Població per edats 

Tal o  es pot o se va  al g àfi  , l’est u tu a de la po la i  pe  edats dife ei  
lleugerament de la catalana, sobretot en la població jove i adulta (lleugerament superior 
en el cas català) i la població sobreenvellida (superior a la Garrotxa). 

 
Així, mentre que la població catalana major de 85 anys representa el 3% de la població, 
a la Ga ot a s’e fila fi s el , %. U a dife ia ue ta  es a t , tot i ue o ta t 
exagerada e t e les pe so es d’e t e  i  anys. 

 
En canvi, a Catalunya, la població menor de 50 anys és percentualment més important 

ue a la Ga ot a, so etot, e t e les pe so es d’edats o p eses e t e els  i els  
anys. 

 
Gràfi  2: Po la ió per grups d’edat. Olot, Garrotxa i Catalunya. 2019. 

 

 
Font: Elaboració pròpia en base a les dades d’IDESCAT. 



d) Població per sexe i edat 
Per sexe i edat, les dades mostren com la proporció més desigual entre homes i dones 
o espo  a les f a ges d’edat s elevades. Fi s els  a s, la p opo i  d’ho es s 

superior a la de dones, malgrat que, en termes generals, la diferència és petita. 

 
E  a vi, a uesta te d ia s’i ve tei  de a e a o side a le a pa ti  dels seta ta 
a s i, a esu a ue ava ça l’edat, s s’ei a pla la diferència a favor de la proporció 
de dones. 

 
Dues de cada tres persones de més de vuitanta-cinc anys de la Garrotxa són dones. 

 
Gràfic 3. Piràmide de població. Garrotxa i Catalunya. 2019 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia en base a les dades d’IDESCAT. 
 
 

e) Població segons nacionalitat 
 

Un dels elements més destacats en la demografia de la comarca dels darrers anys ha 
estat l’a i ada de po la i  est a ge a, ue s’ha eduït sensiblement en els darrers anys 
i que des del 2017 torna a augmentar.  



Gràfic 4. Evolució de la població estrangera en relació a la població total. Olot. 

Garrotxa. Catalunya. 2014-2019 

 

Fo t: Ela o a i  p pia e  ase a les dades d’Ides at. 
 

Les dades del període 2014-2019 mostren com la població estrangera empadronada a 
Olot ha sigut sempre superior, en termes percentuals, a la mitjana de la Garrotxa i de 
Catalunya. Al 2019 el percentatge de població estrangera assoleix el 20,15%, un 
percentatge molt similar al màxim assolit l’a  (20,4%), una xifra que significarà el punt 
àlgid en el pes de la població estrangera. Entre 2012 i 2016 el pes de la població 
estrangera es va reduir, i va passar del 20,4% al 17,7%. Però a partir del 2017 va pujant 
lleugerament fins arribar 15,44% a la Ga ot a i el , % a la iutat d’Olot. El 79,82% 
de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot i respecte el total de la 
població estrangera al municipi representa: Índia 20,17%, Marroc 12,17%, Xina 
11,20%,Romania 10,99% i Gambia 8,33%. 

 
A la Ga ot a, la di à i a s si ila  a la d’Olot, i al 9 hi ha 8.892 persones estrangeres 
empadronades, que suposen un 15,44% de la població. Una xifra molt similar a la 
catalana, que es situa al 15,11%. Les principals nacionalitats presents a la comarca són 
Índia, Marroc, Xina, Romania, Gàmbia, Hondures i Ucraïna. De totes elles la nacionalitat 
que té més presència a la comarca és la provinent de la Índia, amb un 19 %. Cal remarcar 

ue s la po la i  a  ajo  pe e tatge de do es, es l’ho du enya amb un 73%. Això 
fa pe sa  e  la ela i  ue pot te i  a  l’e velliment de la població i la cura de la gent 
gran. 

 
Una de les principals característiques de la població estrangera de la Garrotxa és la 
diversitat de procedència; hi ha més de 85 nacionalitats, això vol dir diferents ètnies, 
llengües, confessions religioses, cultures etc. Aquesta varietat de riquesa es dóna també 
di s els atei os països o a io s, o  s el as de la Xi a i l’Í dia, a  pe  la ual o els 
podem considerar col·lectius homogenis. 

 
f) Nacionalitzacions 

La disminució del pes de la població estrangera de la Garrotxa fins al 2017 i el seu 
progressiu creixement fins al 2019 pot fer pensar que hi ha hagut nous moviments de 
població, en un primer temps d’e ig a i , d’est a ge s ue, o  ha  eto at al seu 
país d’o ige , o  s’ha  desplaçat a d’alt es territoris a la recerca de millors oportunitats 
i e  u  sego  te ps d’i igració, bé de retorn bé degut a la millora de la situació 
econòmica dels darrers anys.  



Pel què fa a la nacionalització de les persones estrangeres cal recordar que és un dret 
que contempla la legislació espanyola i que permet accedir a la nacionalitat a les 
persones que acrediten, per regla general, un període de 10 anys de residència legal i 
continuada a Espanya. 

 
g) Llars i famílies 

Les dades de les llars per nombre es comptabilitzen a partir del cens del 2011, així doncs 
cal agafar aquestes dades amb certa prudència. Segons aquestes dades el tipus de nucli 
mostren com, a la Garrotxa, el 71,7% de les lla s o ste  d’u  ucli familiar, seguides de 
les llars sense nucli (25,7%) i de  les llars amb dos o més nuclis. Unes dades molt 
semblants a les del conjunt de Catalunya. 

 
Taula 7: Llars. Per nombre i tipus de nucli. Garrotxa. 2011 

 

 Garrotxa Catalunya 

Llars sense nucli familiar 25,7% 26,7% 

- unipersonals 22,6% 23,3% 

- amb dues persones o més 3,1% 3,4% 

Llars amb un nucli familiar 71,7% 71,1% 



 

− parelles sense fills 26% 24,6% 

- parelles amb fills 37% 36% 

- mares soles amb fills 6,7% 8,2% 

- sense altres persones 5,7% 7,2% 

- amb altres persones 1% 1% 

- pares sols amb fills 2% 2,3% 

- sense altres persones 1,8% 1,8% 

- amb altres persones 0,2% 0,5% 

Llars amb dos nuclis familiars o més 2,6% 2,1% 

Total 100% 100% 
Font: Elaboració pròpia CASG en base al cens de población 2011. 

 
De les llars sense nucli, destaquen les unipersonals, que són aquelles en què hi viuen 
persones soles (22,6%), mentre són poc rellevants les llars en què cohabiten dues 
persones o més. 

 
De les llars amb un nucli, les més habituals són les formades per parelles amb fills (37%) 
i parelles sense fills (26%). A continuació, les formades per mares soles amb fills a càrrec 
(6,7%) i pares sols amb fills a càrrec (2%).  
 
 
Nota: Degut a l’episodi COVID19 algunes de les dades no s’han publicat en els terminis 

previstos, motiu per al qual manquen algunes dades en aquest informe, que s’anirà 

actualitzant a mesura que  es vagin publicant .  



 


