
 
 

EL PADRO MUNICIPAL D’HABITANTS COMPTABILITZA 
431.926 NASCUTS A CATALUNYA RESIDENTS A D’ALTRES 

COMUNITATS AUTONOMES DE L'ESTAT ESPANYOL A  
1er DE GENER DE 2022 

 
Segons les dades del Padró Municipal d'Habitants, a 1er de Gener de 2022, que ha 
publicat l'INE (Instituto Nacional de Estadística) espanyol, el nombre de persones 
nascudes a Catalunya i residents a d’altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol 
se situa en 431.926 persones. En els vint-i-dos darrers anys, període entre 2000 i 2022, 
les dades del Padró Municipal indiquen que unes 112.000 persones nascudes a 
Catalunya van traslladar la seva residència a d’altres Comunitats de l’Estat.   
 
A 2022 el nombre de nascuts a Catalunya que van canviar de domicili dins l'estat 
espanyol va ser de 14.275 en relació a 2019, un valor a l’alça després que el període 
entre 2014 i 2019 foren unes 9.000 el valor més baix de tota la dècada. Tot i que les 
dades indiquen clarament que l'Estat espanyol no és, a diferència de la Unió Europea o 
altres zones emergents arreu del món, un destí d'emigració preferent pels catalans, sí 
que sembla haver-se produït un cert canvi de tendència després de 2019 explicable, 
potser, per raons lligades a la situació política a Catalunya i que els fluxos migratoris des 
de Catalunya cap a la resta de l’Estat recuperen les xifres habituals.   
 
El moviment de sortides cap a d’altres comunitats autònomes sembla indicar que, a 
diferència amb el que succeeix amb la població catalana enregistrada als consolats que 
s’ha incrementat molt apreciablement els darrers anys com a conseqüència de la crisi 
econòmica (prop de 200.000 nous inscrits a consolats entre 2008 i 2022), l'Estat 
espanyol no apareix pels catalans com un destí d'emigració preferent per la recerca 
d’oportunitats laborals. El moviment demogràfic mostra una tendència molt estable 
lligada a la mobilitat professional, familiar o altra o al retorn a la terra dels pares. Fins i 
tot cap a Madrid, cap on cada any hi havien més de 1.000 canvis de domicili, no 
apareixen ara xifres significatives. Entre 2019 i 2022 els canvis de domicili han tingut 
Madrid, Andalusia i el País Valencià i les Balears com a destinacions principals. S’observa 
un augment del nombre de nascuts a Catalunya residents arreu de l’Estat amb l’excepció 
de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. 
 
En general els motius laborals són la principal raó de l'emigració dins l’Estat, encara que 
hi ha altres factors, com el preu de l'habitatge, darrere de trasllats de residència sobretot 
des de les grans ciutats a zones limítrofes més assequibles a altres províncies, en un 



fenomen que, mancant dades que el contrastin, pot haver influït l'auge del teletreball a 
causa de la pandèmia de Covid-19. 
 
Andalusia (amb 111.332 residents nascuts a Catalunya), el País Valencià (61.331), la 
Comunitat de Madrid (54.728), Aragó (40.798) i Balears (37.388) són les comunitats 
autònomes amb més residents nascuts a Catalunya.  
  
Per províncies, incloent com a tals les comunitats uniprovincials, les que tenen més 
residents nascuts a Catalunya, a 1er de gener de 2022, són: Madrid (54.728), Balears 
(37.388), València (25.314), Sevilla (21.560), Màlaga (19.583), Castelló (19.535), 
Saragossa (19.257), Granada (18.348), Osca (16.035), Alacant (16.482), Múrcia (14.874) 
i Almeria (14.043).   
 
La distribució dels nascuts a Catalunya residents a d'altres comunitats autònomes en 
els anys 2000,  2014, 2016, 2019 i 2022 és la següent:  
  

 2022 2019 2016 2014 2000 

Andalusia 111.332 108.286 107.471 107.318 80.582 

País Valencià 61.331 59.429 58.804 59.109 51.350 

Madrid 54.728 53.214 50.908 49.636 40.303 

Aragó 40.978 39.584 39.047 39.321 33.673 

Balears 37.388 36.153 35.303 35.383 27.683 

Castella i Lleó 18.169 17.228 17.059 17.119 13.470 

Galícia 17.881 16.555 15.960 15.867 10.878 

Castella-La Manxa 16.785 16.053 15.885 16.024 11.238 

Canàries 15.571 14.728 14.009 13.724 10.312 

Múrcia 14.874 14.731 14.528 14.501 11.720 

Extremadura 14.449 14.149 14.168 14.376 10.137 

Euskadi 9.426 9.185 8.668 8.254 6.393 

Navarra 5.893 5.731 5.480 5.254 4.086 

Astúries 4.792 4.486 4.358 4.305 2.897 

Cantàbria 3.496 3.181 2.995 2.963 2.080 

La Rioja 2.863 2.757 2.684 2.642 1.936 

Melilla 1.144 1.306 1.466 1.484 928 

Ceuta 826 895 909 914 722 

Total 431.926 417.651 409.702 408.194 320.338 
 
Font: Padró Municipal a 1er de gener de 2022, 2019, 2016, 2014 i 2000 – Instituto Nacional de Estadística 
(INE), https://ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0ccaa001.px. Elaboració de 

la FIEC.                                                  
 
El Padró Municipal només mesura el lloc de naixement dels inscrits i no és, lògicament, 
una estadística que pugui reflectir ni sentiments de pertinença, ni identitats, ni 
arrelaments. En aquest context és ben lògic que hi hagi una forta correlació entre els 
fluxos migratoris cap a Catalunya des d’altres comunitats autònomes i els posteriors 
retorns familiars o individuals. Resulta doncs lògic que sigui Andalusia qui presenta la 



població nascuda a Catalunya més nombrosa que, en molts casos, potser només 
conserva un vincle feble amb la comunitat de naixement.  
 
També cal tenir en compte que no tots els que es desplacen fora de Catalunya, sobre tot 
si depenen d’un contracte de treball temporal, si és per una raó d’estudis o si hi ha una 
situació familiar a consolidar, no fan de manera immediata un canvi 
d’empadronament. Això és particularment cert en el cas de Madrid on la població 
catalana resident és probablement molt superior a la indicada pel Padró. 
Per a la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) les comunitats catalanes 
residents a l’Estat espanyol formen part integral de les comunitats catalanes de 
l’exterior. Hi ha nombroses entitats que han jugat un paper històric en la configuració 
de la Catalunya Exterior com el Cercle Català de Madrid, la Casa Catalana de Saragossa, 
el Casal de Catalunya de Sevilla o el Cercle Català d’Àlaba al costat de noves entitats 
creades els darrers anys (Tenerife, Donosti, Las Palmas, Galícia.). La Generalitat de 
Catalunya dóna suport a les entitats catalanes de l’Estat espanyol en igualtat amb les de 
la resta del món igualment com fan totes les comunitats autònomes amb la seva 
emigració resident a Catalunya.  
 
 
El Padró Municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les 
dades  constitueixen la prova de residència i del domicili habitual. La formació, 
manteniment, revisió i custòdia correspon als ajuntaments, d’acord amb les normes 
aprovades conjuntament pel Ministerio de Economía i pel Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a proposta del Consejo de Empadronamiento, obtenit-se així 
la Revisió del Padró Municipal amb referència al 1er de gener de cada any. Tota persona 
resident a l’Estat està obligada a inscriure’s en el Padró del Municipi on resideixi 
habitualment. El que viu a més d’un municipi s’ha d’inscriure  únicament en el que visqui 
més temps durant l’any. La inscripció conté un camp obligatori que és la declaració del 
lloc de naixement.   
 
 
Barcelona, maig de 2022  
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