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Presentació 

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, 

conjuntament amb l’Institut d’Estadística de Catalunya, elabora cada cinc anys 

l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Població per disposar d’informació vàlida i fiable 

sobre els coneixements i els usos de les llengües a Catalunya i poder-la comparar 

amb la d’enquestes anteriors. És clau disposar d’informació sòlida general, per 

franges d’edat, segons les ocupacions i les professions, sobre la transmissió entre 

generacions, per distribució territorial i les tendències que tenen els usos en àmbits  

diversos de comunicació. Sens dubte, és una base útil per a definir polítiques 

lingüístiques ajustades a les necessitats dels ciutadans i a la realitat territorial. 

Presentem a continuació els resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 

de 2018 en el marc de la qual s’han portat a terme 9.000 enquestes corresponents a 

un univers de 6.443.771 milions de persones de 15 anys o més. L’edició de 2018 s’ha 

ampliat amb 1.500 enquestes més que la mostra de 2013, que era de 7.500. 

L’ampliació de la mostra en millora la perspectiva territorial, especialment per 

aprofundir en el coneixement de la realitat lingüística de l’àrea metropolitana de 

Barcelona.  

L’operació estadística, una de les més importants en matèria de llengua, permet 

saber el grau de coneixement del català, el castellà i l’occità, aranès a l’Aran, el 

francès i l’anglès; actualitza la informació d’altres llengües parlades pels ciutadans 

de Catalunya, i actituds que la població té sobre l’ús actual i futur del català. 

L’Enquesta, amb el qüestionari disponible en català, castellà i occità, ha seguit la 

metodologia multicanal perquè els enquestats poguessin respondre-la per un dels 

tres canals possibles: Internet, telefònic o presencial. 

Context demogràfic  

La població total de Catalunya és de 7.600.065 habitants. La composició demogràfica 

per lloc de naixement de la població catalana ha canviat significativament des de la 

primera edició de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de 2003.  

En nombres absoluts, entre el 2003 i el 2018, hi ha hagut: 

Un creixement de 491.332 persones de població nadiua 
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Un decreixement de 352.186 de persones nascudes a la resta de l’Estat 

Un creixement de 756.773 de persones procedents de la resta del món 

 

L’any 2003 la població nascuda a l’estranger representava un 9,3 % sobre el conjunt 

de població i al 2018 representa un 18,2 %. El gran creixement de la població nascuda 

a l’estranger es va produir entre 2003 i 2008, amb un augment anual del 15,4 %. En 

tot el període 2003-2018 ha estat d’un 8 % anual. Això representa en aquests darrers 

15 anys un creixement mitjà anual de més de 50.000 persones nascudes a 

l’estranger, que seria l’equivalent de la població d’una ciutat com Mollet del Vallès, 

Gavà o Figueres.  

Si ens remuntem al període situat entre 1981 i el 2013, la composició de la població 

de Catalunya ha variat notablement: 

● La població nascuda a Catalunya s’ha mantingut estable entorn del 63 %, amb 

un lleu creixement d’1,2 punts percentuals en els darrers trenta anys. 

● Els nats a la resta de l’Estat han passat de representar el 34,4 % a un 17,1 %. 

● La població nascuda a l’estranger ha passat d’un 1,5  % a un 18,2  % 

Entre les edicions de l’EULP 2013 i 2018, la població total de Catalunya ha augmentat 

en poc més de 80.000 persones. La població nascuda a Catalunya ha augmentat en 

83.000 persones, la nascuda a la resta de l’Estat ha disminuït en gairebé 92.000 

persones i la nascuda a l’estranger ha augmentat en poc més de 90.000 persones. 

Aquesta xifra és el saldo migratori de les persones nascudes a l’estranger, però en 

realitat en aquest període hi ha hagut una gran renovació de la població estrangera 

ja que han arribat 572.000 persones de les quals s’estima que 280.000 continuen 

residint a Catalunya. En el mateix període se n’han anat 480.000 estrangers (segons 

l’Estadística de variacions residencials de l’INE). 
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Població segons el lloc de naixement. Valors absoluts. 2001-2018 

      
 

Població segons el lloc de naixement. Percentatges. 1981-2018 

 
 

Població segons lloc de naixement. Valors absoluts. 1981-2018 

  1981 1986 1996 2003 2008 2013 2014 2018 

Catalunya 3.779.278 3.940.409 4.165.361 4.426.656 4.621.331 4.810.810 4.835.032 4.917.988 

Resta de l’Estat 2.050.939 1.934.059 1.752.873 1.653.543 1.538.036 1.417.177 1.393.243 1.301.357 

Estranger 89.985 99.800 171.806 623.947 1.204.711 1.325.663 1.290.628 1.380.720 

  5.956.414 5.978.638 6.090.040 6.704.146 7.364.078 7.553.650 7.518.903 7.600.065 

Dades: Padró continu. Idescat. 

      

 

La població analitzada per l’EULP 2018 és la població resident a Catalunya de 15 anys 

i més, 6.422.931 persones adultes, que representen el 84,5 % del total de la població, 
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segons el Padró municipal d’habitants. Pel que fa a les característiques de la població 

segons l’edat, en distingim quatre franges: 

● La població més jove, de 15 a 29 anys: el 70 % ha nascut a Catalunya i el 28 % 

a l’estranger. Des de l’anterior edició de l’enquesta, la població de 15 a 29 anys 

ha augmentat poc (15.000 persones) i la gran majoria  ha nascut a l’estranger 

(11.469 persones, un 76,5 %). 

● La població de joves adults, entre 30 i 44 anys: el 63 % ha nascut a Catalunya 

i el 30 % a l’estranger. Des de l’anterior edició,  aquest grup d’edat ha disminuït 

en gairebé 150.000 persones. Aquesta disminució afecta sobretot els nascuts a 

Catalunya, per la qual cosa el pes dels estrangers en aquest grup ha augmentat 

sensiblement. 

● La població adulta gran, entre 45 i 64 anys: el 61 % ha nascut a Catalunya, un 

21 % a la resta de l’Estat i un 18 % a l’estranger. Aquest grup d’edat ha 

augmentat en més de 130.000 persones des de l’anterior enquesta, sobretot amb 

persones nascudes a Catalunya i a l’estranger. La població nascuda a la resta de 

l’Estat ha disminuït en 7 punts percentuals dins d’aquest grup. 

● La població més gran de 65 anys: el 48 % de la població de 65 anys o més és 

nascuda a la resta de l’Estat i el 47 % a Catalunya. En aquest grup d’edat la 

població ha augmentat en 85.000 persones dels dos orígens principals. 

 

Com a conclusió, la població estrangera té una major representació en les franges 

de la població en edats laborals, entre 20 i 54 anys i especialment entre 30 i 44 

anys, mentre que la població provinent de la resta de l’Estat es concentra entre 

els més grans de 65 anys. 

 

 

  



 

6 Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2018. Dossier de premsa 

Piràmide de població segons el lloc de naixement. 2018 

 
 

 

Centrant-nos en la població de 15 anys i més, quant al lloc de naixement, la població 

al 2018 és de 3.842.032 persones nascudes a Catalunya (59,8 %), 1.280.590 nascudes 

a la resta de l’Estat (19,9 %) i 1.300.309 nascudes a l’estranger (20,2 %). Com en el 

conjunt de la població, també en els adults destaca el canvi de composició de la 

població per lloc de naixement des de 1986: la població nadiua s’ha mantingut 

estable amb una proporció al voltant del 59 %, mentre que la població estrangera ha 

passat de representar menys del 2 % a més d’una cinquena part (el 20,2 %) i la 

població nascuda a la resta de l’Estat ha davallat del 40,3 % a 19,9 % en els darrers 

30 anys. 

      
Població de 15 anys o més segons lloc de naixement. 1986 i 2018 

  1986 % 2018 % 

Catalunya 2.703.745 57,7% 3.842.032 59,8% 

Resta de l’Estat 1.886.861 40,3% 1.280.590 19,9% 

Estranger 88.580 1,9% 1.300.309 20,2% 

Total 4.682.875 100,0% 6.422.931 100,0% 

Dades: Padró continu. Idescat. 

 

 

El 59,8 % de la població ha nascut a Catalunya, el 20 % de la població ha nascut a 

l’estranger i el 20% ha nascut a la resta de l’Estat. El 29,1% de la població és nascuda 



 

7 Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2018. Dossier de premsa 

a Catalunya amb progenitors nascuts a Catalunya, el 14,7%, prop del 15 %, és nascuda 

a Catalunya amb un progenitor nascut a Catalunya i el 16% és nascuda a Catalunya 

amb els dos progenitors nascuts fora.  

 

Lloc de naixement dels progenitors. 2018 

 

 

 

La llengua inicial és la primera llengua parlada a casa, amb què hem après a parlar. 

En el període 2013-2018, les persones amb el català com a llengua inicial han crescut 

en 70.000, les que tenen tant el català com el castellà com a llengua inicial han 

crescut en 23.700 i les que tenen el castellà com a llengua inicial  s’han reduït en 

82.500.  
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Llengua inicial. Milers de persones. 2018 

     

Llengua inicial. Català i el castellà i altres llengües. Milers de persones. 2003-2018 

      

Les llengües més presents, com a llengua inicial, a Catalunya després del català i el 

castellà són, per aquest ordre, l’àrab, el romanès, el gallec, el francès, l’amazic, el 

rus, el portuguès, l’italià, el xinès, l’anglès,  l’alemany i l’aranès. El xinès i l’alemany 

no figuraven en posicions destacades en la darrera enquesta. 
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Llengua inicial. Llengües diferents del català i el castellà. Milers de persones. 2018 

 

      

Llengua inicial. 2003-2018 

 

      

La llengua d’identificació és la que les persones enquestades consideren com a seva. 

En el cas del català hi ha un 5 % més de persones que el tenen com a inicial que el 

tenen com a llengua d’identificació. Des de 2013, ha crescut en 45.500 persones el 

català com a llengua d’identificació i 3.000 persones més consideren com a llengua 

d’identificació el català i el castellà. Creix en 5.300 les que consideren com a llengua 

d’identificació el castellà, i 17.200 persones més tenen com a llengua d’identificació 

una llengua diferent del català i el castellà.  
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     Llengua inicial, d'identificació i habitual. 2018 

 

 

Llengua d'identificació. 2003-2018
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Llengua inicial, d'identificació i habitual. Valors absoluts (milers). 2013-2018 

  Llengua inicial 
Llengua 

d'identificació Llengua habitual 

  2013 2018 2013 2018 2013 2018 

Català 1.940,03 2.010,38 2.275,13 2.320,60 2.269,63 2.305,14 

Castellà 3.448,51 3.366,03 2.973,57 2.978,88 3.172,64 3.104,57 

Ambdues 152,71 176,40 437,63 440,60 426,62 474,16 

Aranès 2,24 2,56 2,31 2,09 1,49 1,67 

Àrab 151,70 140,27 132,22 114,04 78,64 60,61 

Romanès 56,07 70,50 44,51 57,81 24,50 23,84 

Gallec 33,19 49,03 12,52 13,04 .. .. 

Francès 38,80 36,01 27,40 25,46   15,61 

Amazic 41,82 34,37 33,25 25,42 24,38 19,83 

Rus 31,86 30,99 28,00 22,72 .. 14,11 

Portuguès 26,50 29,50 19,19 27,70 .. .. 

Italià 29,19 28,71 .. 19,78 .. 6,23 

Xinès .. 27,27 .. 20,21 .. 18,10 

Anglès 26,53 23,90 26,77 28,79 26,13 25,76 

Altres llengües 193,49 197,91 153,38 150,44 97,00 77,45 

Altres 
combinacions 30,96 56,23 34,05 95,83 73,99 192,86 

No consta 50,15 89,82 30,03 30,03 20,15 35,74 

Total 6.253,80 6.386,58 6.253,80 6.386,58 6.253,80 6.386,58 

Dades: Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018. DGPL i Idescat. 
       

 

La llengua habitual és la que la persona enquestada considera que utilitza 

habitualment. El català pràcticament no canvia; el castellà disminueix lleument i 

augmenten lleument les opcions multilingües. 
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Llengua habitual. 2003-2018 

 

L’ús de català com a habitual supera el 70% a les Terres de l’Ebre i el 60% a l’Alt 

Pirineu. A les Comarques Centrals, Ponent i Comarques Gironines se situa entre el 

50% i el 60%. Aquests territoris, a excepció de l’Alt Pirineu, també tenen un 

percentatge superior d’altres llengües com a habituals.  

El Camp de Tarragona i el Penedès tenen un percentatge superior a la mitjana de 

català com a habitual. 

A l’Àmbit metropolità l’ús de català com a habitual és inferior a la mitjana.  

Respecte el 2013 creix el català com a llengua habitual a les Comarques Gironines -

on disminueix el d’altres llengües- al Camp de Tarragona i al Penedès, on disminueix 

el percentatge de castellà. En canvi, disminueix el percentatge de català com a 

llengua habitual a Ponent i l’Alt Pirineu i a les Comarques Centrals. 
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Llengua habitual per territori. 2018 

  Català Ambdues Castellà Aranès 

Altres 

llengües 

Altres 
combina- 
cions de 
llengües 

Metropolità 27,5% 7,6% 57,9% 0,0% 3,6% 2,9% 

Comarques Gironines 54,1% 7,5% 29,0% 0,0% 6,2% 2,8% 

Camp de Tarragona 40,4% 7,5% 41,4% 0,0% 5,9% 4,2% 

Terres de l’Ebre 72,2% 4,4% 11,6% 0,0% 8,0% 3,3% 

Ponent 57,0% 7,2% 22,5% 0,0% 6,9% 5,7% 

Comarques Centrals 59,6% 6,4% 26,9% 0,0% 5,0% .. 

Alt Pirineu i Aran 58,8% 6,4% 25,6% 2,7% 3,1% 3,2% 

  Alt Pirineu 65,7% 6,7% 22,5% 0,0% .. .. 

  Aran 15,3% 4,7% 44,9% 19,7% .. 11,9% 

Penedès 38,9% 7,6% 46,9% 0,0% 4,2% .. 

Total 36,1% 7,4% 48,6% 0,0% 4,4% 3,0% 

(..) Dada amb baixa fiabilitat o no disponible. 
      

Entre els grups d’edat de 15 a 64 anys d’edat disminueix el percentatge de persones 

que té el català com a llengua habitual entre 1,6 punts i 1 punt. També disminueix 

el castellà gairebé un punt entre els de 15 a 29 anys i gairebé 3 punta entre els de 

30 a 44 anys. En la major part, augmenten les opcions combinades tant de català i 

castellà com amb altres llengües, sobretot. El percentatge més alt d’ús habitual en 

català correspon al grup de 65 anys i més i augmenta gairebé 3 punts respecte el 

2013. En aquest grup, respecte de l’última enquesta, el castellà ha disminuït en més 

de 6 punts.  
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Llengua habitual per edat. 2018 

 

Pel que fa al lloc de naixement, disminueix en 4 punts el castellà com a llengua 

habitual entre els nascuts a la resta de l’Estat i les combinacions de llengües creixen 

en 7 punts entre les persones nascudes a l’estranger. 

 

Llengua habitual per lloc de naixement. 2018 

 

 

Coneixements de català 

El 94,4 % de la població de Catalunya entén el català, el 81,2 % el sap parlar, el 85,5 

% el sap llegir i el 65,3 % el sap escriure. Han crescut les competències d’escriure i 

llegir en català més que les de parlar i entendre. Des del 2013, l’habilitat de saber 
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escriure català ha pujat 5 punts (65,3 %), que  representen 400.000 persones; la 

competència de llegir-lo augmenta 3 punts (85,5 %), que són més de 300.000 

persones; l’habilitat d’entendre el català creix en més de 128.000 persones (94,4 %), 

i la de parlar-lo, en gairebé 160.000 persones (81,2 %). 

Per tant, actualment hi ha més persones que saben català i els percentatges de 

coneixement s’acosten progressivament als de fa quinze anys, abans de la gran onada 

migratòria (2003-2008). 

 

Coneixements de català. 2003-2018 

 
 

Coneixements de català. Valors absoluts. 2003-2018 

  2003 2013 2018 2003-2018 

L'entén 5.423.600 5.899.400 6.028.019 + 604.419 

El sap parlar 4.583.500 5.027.200 5.187.117 + 603.617 

El sap llegir 4.999.500 5.152.400 5.463.121 + 463.621 

El sap escriure 3.303.800 3.776.300 4.170.454 + 866.654 

Dades: Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018. DGPL i Idescat. 

 

L’enquesta també recull l’autovaloració mitjana sobre els coneixements de català 

que fa la població entrevistada, en una escala de 0 a 10, els resultats són: el 8,5 en 

l’habilitat d’entendre; el 7,3 en la de parlar; el 7,7 en la de llegir, i un 5,9 en la 

d’escriure. Respecte al 2013, la valoració millora en tots els grups d’edat. Per lloc 

de naixement, les millores entre els nascuts a Catalunya i els nascuts a l’estranger 
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són de 0,2 a 0,4 punts. Entre els nascuts a la resta d’Espanya milloren entre 0,5 pel 

que fa a l’habilitat d’escriure i 0,9 la de llegir. Els coneixements de català milloren 

entre la població gran i la nascuda a la resta de l’Estat. 

 

 

Coneixements de català i autovaloració mitjana en una escala de 0 a 10. 2018 

 
 

 

 

Evolució dels coneixements de català 

En l’evolució dels coneixements de català en el període de 1986 a 2018 s’observa 

un increment en totes les habilitats lingüístiques, tant en les dades per a tota la 

població (1981-2011) que provenen dels cens de població, com per a la població 

adulta de 15 anys i més, amb dades provinents de l’EULP 2013 i 2018. 

● L’habilitat d’entendre la llengua catalana es manté estable al voltant del 95 

% de la població. 

● L’habilitat de llegir és del 79 % per al conjunt de la població, amb dades de 

2011, i de més del 85 % per als adults, amb dades de 2018. 

● L’habilitat de parlar és al voltant del 73 %, amb dades de 2011, per al conjunt 

de la població i de més 81 % per a la població adulta, amb dades de 2018. 

● L’habilitat d’escriure és al voltant del 56 %, amb dades de 2011, per al conjunt 

de la població i de més del 65 % per a la població adulta, amb dades de 2018. 
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Coneixements d’aranès 
El 2018, el 83,3 % de la població adulta de l’Aran entèn l’aranès, el 73,5 % el sap 

llegir, el 60 % els sap parlar i el 45,8 % el sap escriure.  

Els coneixements d’aranès augmenten des del 2008 sobretot pel que fa l’habilitat de 

llegir (14 punts) i escriure (11 punts). Augmenta també el percentatge de població 

que sap parlar l’aranès (3,2 punts) i la que l’entén (5,1 punts). 

També augmenta la població que té coneixements d’aranès en nombres absoluts. Els 

increments en el període 2008-2018 són 6,96 %  per a la població que entén l’aranès, 

un increment del 5,98 % per a la que el sap parlar, un creixement del 24,68 % per a 

la que el sap llegir i un increment del 33,79 % per a la població que el sap llegir.  
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Coneixement d'aranès de la població de la Val d'Aran. 2008-2018

 

 

Coneixements de català, castellà, anglès i francès 

Pel que fa als coneixements de llengües, cal tenir presents les consideracions 

següents: 

● Més del 94 % de la població de 15 anys i més entén el català, el 85,5 % el sap 

llegir, el 81,2 % el sap parlar i el 65,3 % el sap escriure.  

● Més del 97 % de la població de 15 anys i més declara entendre, saber parlar, 

saber llegir i saber escriure el castellà. 

● El 45,8 % de la població adulta de 15 anys i més entén l’anglès, el 41,8 % el 

sap llegir, el 37,5 % el sap parlar i el 36,5 % el sap escriure.  

● El 28,3 % entén el francès, el 22,7 % el sap llegir, el 19 % el sap parlar i el 

14,5 % el sap escriure. 

● En general, s’observa un creixement generalitzat dels coneixements 

d’aquestes quatre llengües. La capacitat multilingüe dels catalans ha 

millorat en el període 2013-2018. 
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Coneixement de llengües. 2013-2018 

 
 

Coneixements de català i castellà segons el grup d’edat 

Entre les persones de 15 a 29 anys el coneixement de català supera el 80 %, tant pel 

que fa a saber parlar-lo com a saber escriure’l. La població que no té un domini escrit 

d’aquesta llengua és la població més gran, que no ha estat escolaritzada en català. 

La competència de parlar i escriure en castellà es manté a nivells elevats, amb 

independència de l’edat. 

Coneixements de català i castellà segons grup d'edat. 2018
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El percentatge de població més jove de 59 anys que sap parlar català supera la 

mitjana (81,2 %). Les persones més grans de 60 anys obtenen percentatges per sota 

la mitjana, tot i que milloren respecte al 2013. 

Coneixements de català (el sap parlar) segons grup d'edat. 2013-2018 

 

      

El percentatge de població més jove de 54 anys que sap escriure català supera la 

mitjana (65,3%). Entre les persones de 50 a 40 anys hi ha més proporció de població 

que sap escriure el català respecte el 2013. Les persones més grans de 55 anys 

milloren respecte de 2013 tot i que obtenen percentatges per sota la mitjana. 

      

Coneixements de català (el sap escriure) segons grup d'edat. 2013-2018
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Coneixements de català segons el lloc de naixement 

Des de l’edició anterior de l’enquesta, augmenta el percentatge de població que sap 

escriure en català en els tres grups de població (nats a Catalunya, nats a la resta 

d’Espanya i nats a l’estranger). També augmenta el percentatge de població que el 

sap parlar entre els nats a Catalunya i els nats a la resta d’Espanya però no entre els 

nats a l’estranger. En aquest grup de població, les persones que han après català han 

augmentat en nombres absoluts: Hi ha 90.000 persones més que l’entenen, 46.000 

més que el saben parlar, 145.000 més que el saben llegir i 115.000 més que el saben 

escriure. Per entendre perquè no han augmentat en percentatge pel que fa a saber 

parlar, cal tenir en compte que entre la població nascuda a l’estranger hi ha 

renovacions cada any (gent que arriba i gent que se’n va); per tant una part d’aquest 

col·lectiu són persones diferents. La població nascuda a la resta de l’Estat que sap 

català s’ha mantingut en percentatge però ha disminuït en nombres absoluts atès 

que aquesta població en general s’ha reduït en 95.000 persones. Atès que aquestes 

persones es troben a la part alta de la piràmide d’edat (són més grans) cal tenir en 

compte que van desapareixent aquelles generacions que van arribar en la primera 

onada migratòria i, per tant, van viure més anys en dictadura. La població nascuda 

a Catalunya que sap català ha augmentat en 140.000 persones.  
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Coneixements de català segons el lloc de naixement. 2013-2018 

 

 

Coneixements de català per demarcacions territorials  

Les demarcacions territorials amb població amb uns coneixements més alts de català 

(per sobre del 84 % de saber parlar i 69 % de saber escriure) són l’Alt Pirineu, les 

Comarques Centrals, les Terres de l’Ebre, les Comarques Gironines, el Penedès i 

Ponent. En segon terme, encara amb uns coneixements per sobre la mitjana catalana 

(81 % saber parlar i 65 % saber escriure) hi ha el Camp de Tarragona. Els territoris 

amb coneixements per sota la mitjana és l’Aran (77,1 % de saber parlar). 

Des de l’edició anterior de l’enquesta, a la majoria de territoris augmenta la població 

que coneix el català en nombres absoluts, menys en aquells en què hi ha un 

decreixement demogràfic: les Terres de l’Ebre, Ponent (tot i que no disminueix 

l’habilitat d’escriure), l’Alt Pirineu i l’Aran (encara que només en l’habilitat 

d’entendre).  

Els percentatges de coneixement de català augmenten en la major part del territori, 

especialment a les Comarques Gironines, el Camp de Tarragona, l’Alt Pirineu i l’Aran 

i el Penedès. Disminueix l’habilitat de saber parlar a les Terres de l’Ebre i a Ponent. 
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Coneixement de català segons territori. 2018 

  L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure 

Metropolità 93,8% 78,4% 83,6% 61,8% 

Comarques Gironines 94,9% 87,4% 88,4% 71,5% 

Camp de Tarragona 94,4% 82,4% 87,8% 68,1% 

Terres de l’Ebre 96,1% 88,5% 87,5% 70,9% 

Ponent 94,4% 84,4% 87,6% 73,0% 

Comarques Centrals 96,4% 90,0% 91,0% 77,1% 

Alt Pirineu i Aran 97,3% 90,4% 92,1% 74,1% 

  Alt Pirineu 97,8% 92,5% 93,3% 76,3% 

  Aran 94,2% 77,1% 84,6% 60,1% 

Penedès 97,2% 85,3% 90,3% 69,2% 

Total 94,4% 81,2% 85,5% 65,3% 

Dades: Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018. DGPL i Idescat.  

En verd els que són iguals o superiors a la mitjana. 
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Coneixements de català segons nivell d’estudis 

Els coneixements de català segons els nivells d'estudis respecte de la mitjana, 

reflecteixen que tant pel que fa a saber parlar com a saber escriure, les persones 

amb estudis secundaris o universitaris es troben per sobre, mentre que les persones 

amb estudis primaris o sense estudis es troben per sota. És especialment rellevant el 

cas de les persones que no tenen estudis, que es troben molt per sota de la mitjana. 

      
Coneixements de català segons nivell d'estudis. 2018 

 

      

Aprenentatge del català 

El 60,9% dels nascuts a Catalunya han après català a casa des de petits, sigui o no la 

seva llengua inicial, ja que 55,1% de la població nascuda a Catalunya té com a llengua 

inicial el català sola o compartida. A més, el 54,5% de la població nascuda a 

Catalunya també ha après català a l’escola i el 16% hi afegeix la vida quotidiana. 

Entre els nascuts a la resta de l’Estat el 54,2% ha après català en la seva vida 

quotidiana. A més, el 21,6% l’ha après també amb els companys de feina, un 18,3% 

hi afegeix l’escola com a lloc d’aprenentatge i un 11,1% l’ha après en cursos de català 

per a adults. 
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Els nascuts a l’estranger amb coneixements de català l’han après a la vida quotidiana 

(37,3%), a l’escola (31,2%), en un curs de català per adults (25,1%) i a la feina, amb 

els companys de feina (17,5%). Els cursos de català per adults són un mitjà 

d'aprenentatge per a una quarta part de la població nascuda a l’estranger. 

Un àmbit clau per a l’aprenentatge és el laboral. Ho reflecteix el fet que un 25,8 % 

dels nascuts a la resta de l’Estat i un 20,1 % dels estrangers hi han après català, sigui 

amb els companys de feina, sigui amb formació laboral. 

On ha après a parlar el català que sap actualment segons el lloc de naixement. 2018 

  Catalunya 

Resta de 

l'Estat Estranger Total 

A casa, des de petit 60,9% 10,6% 4,8% 46,2% 

A l’escola (formació reglada) 54,5% 18,3% 31,2% 46,1% 

En la meva vida quotidiana 16,0% 54,2% 37,3% 24,5% 

A la feina, amb els companys de feina 4,2% 21,6% 17,5% 8,5% 

En un curs de català per a adults 2,7% 11,1% 25,1% 6,8% 

Amb la família, però no des de petit 3,3% 11,0% 7,6% 5,0% 

Pel meu compte amb eines a l’abast 

(llegint, mitjans comunicació, etc) 

2,7% 8,2% 9,9% 4,4% 

A la formació superior (universitat) 1,7% 2,3% 2,3% 1,9% 

A la feina, amb formació laboral 0,8% 4,2% 2,6% 1,5% 

Altres 0,7% 2,0% 2,3% 1,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Pregunta de resposta múltiple. Màxim 2 respostes. 

Dades: Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018. DGPL i Idescat. 
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Cursos de català  i lloc de naixement 

El 18,6% de la població ha fet un curs de català per a adults al llarg de la seva vida. 

Entre els nascuts a Catalunya l’ha fet un 13,8%; entre els nascuts a la resta de l’Estat, 

un 20,6% i entre els estrangers, el 30,9%. Respecte al 2013, augmenta molt 

lleugerament el percentatge de persones que ha cursat català per a adults (17,6%). 

L’augment es produeix entre els nascuts a la resta de l’Estat, que el 2013 les persones 

que havien fet un curs de català per a adults eren el 16,5% i entre els estrangers eren 

el 29%. Pel que fa a l’augment dels nascuts a la resta de l’Estat, segurament el canvi 

generacional de la població nascuda a la resta de l’Estat n’és el motiu. 

      
Ha fet un curs de català per adults segons el lloc de naixement. 2018 

      

Interès a aprendre o millorar els coneixements de català 

Quan es pregunta a la població adulta si “vol aprendre o millorar els seus 

coneixements de català”, un 35,7 % de la població respon afirmativament. En nombre 

absoluts 2.278.700 persones tenen interès a aprendre català o millorar-ne els seus 

coneixements al 2018. D’aquestes, 797.500 són nascudes a l’estranger.  

 

  



 

27 Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2018. Dossier de premsa 

Interès a aprendre català o millorar-ne els coneixements  
segons el lloc de naixement. 2018 

 
El grup d’edat de 30 a 44 anys amb un 43,6% és el grup que té més interès a aprendre 

o millorar els seus coneixement de català. Respecte el 2013 l’interès baixa en tots 

els grups d’edat (entre 5,5 i 6,5 punts percentuals) a excepció del grup de les 

persones de 65 anys o més, que es manté. 

Interès a aprendre català o millorar-ne els coneixements 
segons el grup d'edat. 2018 
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Ús de català, castellà i altres llengües 2018  

Al llarg d’un dia qualsevol, el 76,4% de la població adulta de Catalunya usa el català. 

L’ús global del català augmenta lleugerament respecte el 2013, que era el 74,6%. El 

castellà, l’utilitza el 93,2% de la població adulta. El 18,6% de la població fa ús 

d’alguna altra llengua. Un 42 % de la població adulta (2.695.000) usa el català al llarg 

del dia tot i que no és la seva llengua inicial. 

 

En el conjunt d’un dia qualsevol, % d’ús de cada llengua. 2018 

      

      

Usos lingüístics segons àmbits d’ús 

En els usos lingüístics per àmbits de consum i serveis distingim quatre blocs:  

● a) A l’administració local i a la de la Generalitat, la presència del català 

(exclusiu, predominant, ambdues (català i castellà) per igual o minoritari) se 

situa entre el 62,6 % i el 58,5%. En aquests àmbits és la llengua més usada.  

● b) A les entitats financeres i amb el metge o la metgessa el català, el castellà 

i la combinació d’ambdues tenen un pes similar. La presència del català arriba 

al 60 % 

● c) A les botigues o petits comerços, s’usa només català o sobretot català en 

un 37,9 %, que arriba al 66,1% si tenim en compte tots els usos. Als grans 

establiments comercials és més alta la combinació de català i castellà. 
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● d) A l’administració de l’Estat, la presència del català (exclusiu, predominant, 

ambdues i minoritari) arriba al 54,2%.  L’ús del castellà exclusiu és el més 

freqüent (38,9 %).  

      

Usos lingüístics en l'àmbit del consum i serveis. 2018 

 

Entre els més joves (de 15 a 29 anys) hi ha un percentatge més alt de combinacions 

de català i castellà i els usos exclusius (tant de català com de castellà) són inferiors 

als de la resta de grups. La presència total del català és la més alta de tots els grups. 

En el grup de 30 a 44 anys, que és on hi ha un percentatge de població estrangera 

més elevat, hi ha més ús de castellà i altres llengües que a la resta de grups.  

 

En el grup de 45 a 64 anys augmenta lleugerament l’ús del català respecte als grups 

anteriors. El grup de 65 anys i més és el que té els usos de català i castellà exclusius 

més alts i, per tant, el percentatge de població que té usos compartits és inferior. 

La presència de català supera el 70% en els àmbits públics a l’Alt Pirineu, a les Terres 

de l’Ebre, a les Comarques Centrals, a ponent i a les Comarques Gironines. Entre el 
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70% i el 60%, al Penedès i el Camp de Tarragona. A l’Àmbit Metropolità té presència 

inferior al mitjana. 

La població ocupada que fa atenció al públic usa en un 35 % només català o més 

català que castellà. La que usa només castellà o més castellà que català és el 30,1 

%. El 27 % usen paritàriament ambdues llengües. La presència d’ús d’altres llengües 

en l’atenció al públic arriba al 5,6% en combinacions de català, castellà i altres 

llengües i al 0,8% en altres llengües soles. 

 

Usos lingüístics de la població ocupada que fa atenció al públic amb els usuaris o clients de 
Catalunya. 2018 

 

 
 

Entre les amistats, els companys de feina i els companys d’estudi predominen els 

usos compartits i a la llar i el veïnat, els usos de castellà.  A la llar, l’ús del català, 

sol o combinat, arriba al 51,4%. 

      

Usos lingüístics en àmbits personals. 2018 
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Usos lingüístics segons àmbits d’ús 2003-2018 

En el petit comerç, els usos exclusius de català o de castellà perden posicions a favor 

dels usos combinats: 200.000 persones més que en la darrera enquesta opten per 

l’opció d’ambdues llengües mentre que el castellà disminueix en 60.000 persones i 

el català en 26.000. 
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Usos lingüístics en el petit comerç. 2003-2018 

 
 

En els grans establiments comercials té lloc un fenomen similar: els usos compartits 

i no exclusius de català i castellà augmenten en més de 230.000 persones mentre 

que el castellà en perd 95.000 i el català pràcticament es manté. 

      
Usos lingüístics en grans establiments comercials. 2003-2018 

 

 

 

 

En les amistats, els usos exclusius de català i de castellà disminueixen a favor dels 
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usos compartits d’ambdues llengües. 

 

Usos lingüístics amb les amistats. 2003-2018 

 

El català cau 6 punts percentuals en les converses amb companys d'estudi  

(majoritàriament universitaris). Ho capitalitzen el castellà i, també, altres llengües. 
      

Usos lingüístics amb els companys d'estudi. 2003-2018 

 

 

El català i el castellà baixen a favor dels usos compartits d’ambdues llengües i 
d’altres llengües en la comunicació entre companys de feina. 
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Usos lingüístics amb els companys de feina. 2003-2018 

 

 

La transmissió lingüística intergeneracional 

El procés de transmissió lingüística intergeneracional, mesurat com la diferència 

entre el percentatge de població que parla català amb la mare i el que l’usa amb el 

fill, creix i és de 7,5 punts favorable al català. L’indicador era de 6,2 punts el 2013. 

L’ús del català amb el fill més gran (38,5 % de només o més català) és més alt que 

amb el pare (32 %) o amb la mare (31,4 %), i més encara que amb els avis materns 

(29 %) o paterns (29,5 %). 

Els joves entre 30 i 44 anys amb fills tenen l’indicador més alt de transmissió 

lingüística (8,9 punts). Entre els de 15 a 29 no hi ha prou població amb fills per tenir 

en compte aquesta dada. En segon lloc, hi ha el grup de 45 a 64 anys, en què la 

diferència és de 7,9 punts. Entre els de 65 o més anys és de 5,4 punts. 

Pel que fa al lloc de naixement, entre les persones nascudes a Catalunya la diferència 

entre l’ús de català amb el fill/a i amb la mare és de 13,3 punts, entre els nascuts a 

la resta de l’Estat és de 7,7 punts i entre els nascuts a l’estranger és d’1,7 punts. 

Per àmbits territorials, els indicadors de transmissió més alts els trobem al Penedès, 

l’Alt Pirineu i l’Aran, les Comarques Gironines i les Comarques Centrals (per sobre 

dels 8 punts). Seguidament hi ha l’àmbit Metropolità amb 6,6 punts. Al Camp de 

Tarragona i Ponent hi ha una diferència de 5,8 punts. A les Terres de l’Ebre la 

diferència és de 3 punts, ja que l’ús de català amb el fill/a supera el 65%. 
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Cal destacar que al 2013 l’àmbit amb el millor indicador de transmissió 

intergeneracional era l’Alt Pirineu. Després venien les Comarques Gironines, les 

Terres de l’Ebre i  les Comarques Centrals. L’àmbit Metropolità també tenia una 

posició intermèdia. El Camp de Tarragona, Ponent i el Penedès tenien una posició 

més baixa. Per tant, ha augmentat la transmissió de català al Penedès i ha baixat a 

les Terres de l’Ebre, on ha augmentat l’ús d’altres llengües diferents del català i del 

castellà amb els fills i filles, tot i que, com hem dit, l’ús del català amb els fills i 

filles supera el 65%. 

Transmissió lingüística intergeneracional. 2018 

 

Des de 2013 el català puja o es manté estable amb  interlocutors familiars. La 

presència del castellà disminueix sobretot amb el pare i amb el fill més gran. En 

general, augmenta l'opció de només català i només en altres llengües i disminueix la 

de només en castellà. Els indicadors de transmissió (diferència entre l'ús de català 

amb els fills i l'ús del català amb la mare) milloren lleument respecte el 2013. Hi ha 

una diferència de 7,5 punts entre l'ús de català només o sobretot amb la mare i l'ús 

de català només o sobretot amb el fill o filla més gran i aquesta diferència era de 

6,2 al 2013. Al 2003 i al 2008 la diferència era de 9 punts. 

La presència de les altres llengües augmenta lleugerament. L'augment de població 

ha significat un augment en nombres absoluts de l'opció només català (sobretot en 
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el cas de l'ús amb els fills en més de 135.000 persones) i de l'opció només amb altres 

llengües (sobretot amb la parella). 

 

Població que usa el català, el castellà i un altra llengua sola o compartida amb la família. 2018 

 

 

 
Població que usa el català, el castellà i un altra llengua sola o compartida amb la família. 2018 
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Usos lingüístics amb el fill o filla més gran. 2003-2018 

 
 

Inici de les converses 

Hi ha 1.507.800 persones que inicien sempre les converses en català i 1.716.800 que 

no les hi inicia mai. Respecte el 2013 n’hi ha 34.000 menys que diuen iniciar-les-hi 

sempre i 133.800 menys que diuen no iniciar-les-hi mai. Augmenta en 230.000 

persones les que les inicien sovint. Els usos combinats augmenten en detriment dels 

exclusius tant de català com de castellà en la mesura que hi ha més joves que diuen 

iniciar-les en català sovint o poques vegades i més persones majors de 65 que opten 

per iniciar-les sempre o mai en català. Aquest fenomen, que ja es detectava en 

l’anterior enquesta, s’accentua amb joves, que passen del sempre al sovint i majors 

de 65, que passen del mai al sovint. 
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Freqüència d’inici de converses en català. 2013-2018 

 
 

Futur de les llengües 

Al 85% de la població de 15 anys i més li agradaria parlar català en el futur sol o 

compartit amb el castellà principalment i també amb altres llengües. El més freqüent 

és l’opció ambdues (39,5%); en segon lloc, el 17% desitjaria parlar més català que 

castellà. A continuació les opcions preferides són només català (12,5%), català, 

castellà i altres llengües (10,1%) i només castellà (8,5%). 

Respecte el 2013 augmenta el percentatge de població que destijaria parlar ambdues 

llengües (de 36,7% el 2013 a 39,5% el 2018) o bé català, castellà i altres llengües (de 

7,2% el 2013 al 10,1% el 2018) i disminueix la població que vol usar el només el català 

(de 17,7% a 12,5%) i la població que vol usar només el castellà (de 11,1% a 8,5%). 

Segons l’edat, la població més jove prefereix les opcions compartides de català i 

castellà i també amb altres llengües, i entre la població més gran els percentatges 

de català exclusiu i castellà exclusiu són més alts. 

Segons el lloc de naixement, tot i que hi ha més preferència d’ús exclusiu de castellà 

entre els nascuts a la resta de l’Estat (20,7%) i entre els estrangers (13%), la presència 

de català en aquests dos col·lectius com a opció futura supera el 72% i aquesta 
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preferència ha augmentat respecte el 2013 en més de 6 punts entre els nascuts a la 

resta de l’Estat. 

Llengua que li agradaria parlar en el futur. 2018 

 

L’aranès a l’Aran. Context demogràfic 

D’acord amb el Padró municipal d'habitants de 2018, la població de la Val d’Aran és 

de 9.983 persones, de les quals 3.678 han nascut a la Val d’Aran (36,8%), 2.090 a la 

resta de Catalunya (20,9%), 2.111 a la resta de l’Estat (21,1%) i 2.104 a l’estranger 

(21,1%). 
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Població segons lloc de naixement. Val d'aran. Valors absoluts. 2001-2018 

 

La població analitzada per l’EULP a la Val d’Aran és la de 15 anys i més. Es tracta de 

8.567 persones i representen el 85,8% del total de la població de la Val d’Aran. Pel 

que fa la composició per lloc de naixement, la població de 15 anys i més presenta 

menys proporció de nadius de Catalunya (53,6%) i més proporció de nascuts a la resta 

de l’Estat (23,3%) i a l’estranger (23,1%). 

 

Coneixements d’aranès 

El 2018 el 83,3 % de la població adulta entèn l’aranès, el 73,5 % el sap llegir, el 60 % 

el sap parlar i el 45,8 % el sap escriure. Els coneixements d’aranès augmenten des 

del 2008 sobretot pel que fa l’habilitat de llegir (14 punts) i escriure (11 punts). 

Augmenta també el percentatge de població que sap parlar l’aranès (3,2 punts) i la 

que entén l’aranès (5,1 punts). 

També augmenta la població que té coneixements d’aranès en nombres absoluts. Els 

increments en el període 2008-2018 són del 5,1 % en la població que entén l’aranès, 

un 3,2 % en la que el sap parlar, un 14,1 % en la que el sap llegir i un 11 % en la que 

el sap escriure.  
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Coneixement d'aranès. Val d'Aran. 2008-2018 

     

Coneixement d'aranès. Val d'Aran. Valors absoluts. 2008-2018 

  2008 2013 2018 

L'entén 6.600 6.840 7.060 

El sap parlar 4.800 4.710 5.087 

El sap llegir 5.000 5.020 6.234 

El sap escriure 2.900 2.950 3.880 

 

Coneixements d’aranès per grups d’edat 

L’ increment de coneixements d’aranès és molt notable entre la població de 15 a 29 

anys de l’Aran que superen el 70 % en totes les habilitats: el 90,6 % entén l’aranès, 

el 75,2 % el sap parlar, el 87,4 % el sap llegir i el 72,2 % el sap escriure. A més, és en 

aquest grup d’edat on els percentatges han augmentat més des de 2013 (entre 11 i 

20 punts). El segon grup d’edat amb uns coneixements més elevats és el de 65 anys 

o més (el 86,7 % l’entén, el 67,9 % el sap parlar, el 78 % el sap llegir), a excepció de 

l’habilitat d’escriure que obté el percentatge més baix (34,8 %). 
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Coneixement d'aranès per grups d'edat. Val d'Aran. 2018 

     

L’occità aranès és llengua inicial del 21,4% de la població de la Val d’Aran, el català 

ho és per al 16,3%, el castellà per al 37,7%, el 17% té altres llengües inicials i el 6,9% 

altres combinacions de llengües. Hi ha més població que té l’aranès com a llengua 

d’identificació que no pas la que la té com inicial (24,7%). 

El 19,7% té l’occità aranès com a llengua habitual, el 15,3% el català i el 44,9% el 

castellà. El percentatge de persones que tenen el castellà com a llengua habitual és 

més gran que no pas els que el tenen com a llengua inicial i d’identificació. 

Disminueix el percentatge d’altres llengües respecte la llengua inicial i 

d’identificació i augmenta la combinació de llengüe que inclou la combinacions 

d’aranès, català i castellà. 
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Llengua inicial, d'identificació i habitual. Val d'Aran. 2018 

     

El percentatge de persones que tenen l’aranès com a llengua habitual ha augmentat 

respecte el 2013 (2 punts percentuals). El percentatge de persones que tenen el 

castellà com a llengua habitual ha disminuït 10 punts percentuals i ha augmentat 11 

punts les persones que tenen altres combinacions de llengua entre les quals hi ha 

combinacions de català, castellà i aranès. 

Llengua habitual. Val d'Aran. 2008-2018 
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Objectius i metodologia de l’Enquesta 

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 (en endavant EULP 2018) és una 

activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d’actuació estadística 

2018, en desplegament de la Llei del Pla Estadístic de Catalunya 2017-2020. Els 

organismes responsables de l’enquesta són el Departament de Cultura, a través de 

la Direcció General de Política Lingüística, i l’Idescat, a partir d’un conveni de 

col·laboració que té per objectiu establir en corresponsabilitat les diferents fases de 

producció de l’enquesta. 

 

● Aquesta és la quarta edició de l’enquesta que ja compta amb una sèrie de 

15 anys. 

● La mostra és de 9.000 persones majors de 15 anys distribuïdes per tot el 

territori de Catalunya. 

● En aquesta edició s’ha consolidat la recollida multicanal. 

● Té la finalitat de conèixer la identificació lingüística i els usos del català i 

altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos espais de 

relació personal. 

      

L’elaboració d'aquesta estadística respon a la necessitat de disposar de dades 

oficials, necessàries per a la planificació lingüística, per tal de poder emprendre i 

avaluar accions en el marc de l'ús social de la llengua.  

Objectius: 

● la identificació lingüística i els seus components (llengua inicial, llengua 

d’identificació i llengua habitual) 

● els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació de la 

població a Catalunya, observar-ne la seva evolució temporal i la incidència 

dels canvis sociodemogràfics que està experimentant la població en els darrers 

anys. 

● coneixement de les llengües presents en el territori 

● el dimensionament de l’ús i el coneixement de la llengua occitana (l’aranès 

de l’Aran) 
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● el nivell de coneixement del català, castellà i occità  

● el nivell de coneixement de les llengües no oficials: francès i anglès 

● les actituds lingüístiques i l’opinió que la població té sobre l’ús present i futur 

del català  

L'EULP2013 és la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics a Catalunya. Les altres 

tres edicions es van fer els anys 2003 i 2008, 2013. Per tal de tenir representativitat 

a nivell d’Àmbits territorials, l’Àmbit Metropolità s’ha desagregat en vuit subàmbits 

i l’Alt Pirineu i Aran subdividit en dos, amb un increment de la mostra que passa de 

7.500 a 9.000 persones. L’EULP2018, es projecta com una enquesta multicanal que 

possibilita als enquestats emplenar el qüestionari a través de tres canals possibles 

de resposta:  a)internet,  b) telefònic i  c) presencial 

L’àmbit poblacional és la població de 15 anys i més resident en habitatges familiars 

principals a Catalunya, inclosa en el Registre de la població de Catalunya a 1 de 

gener del 2018. 

Àmbit geogràfic : El constitueix el territori de Catalunya. D’acord amb el 

desplegament territorial que s’estableix a continuació, la mostra es dissenya amb 

l’objectiu de poder obtenir resultats pels vuit àmbits territorials vigents. Així mateix, 

el disseny mostral preveu la desagregació de 8 subàmbits en el cas de l’àmbit 

Metropòlità i 1 en el de l’Alt Pirineu i Aran. 
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Metropolità 

· Barcelona ciutat 

· L’Hospitalet de Llobregat 

· Barcelonès Nord 

· Baix Llobregat Nord (I): Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 

Sant Just Desvern, Abrera, Cervelló, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins 

de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Andreu de la 

Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana, Castellví de Rosanes, Santa 

Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Collbató. 

· Baix Llobregat  Sud (II): Cornellà, el Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Sant Boi de 

Llobregat, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i Begues. 

· Vallès Occidental 

· Vallès Oriental 

· Maresme 

Comarques Gironines 

Camp de Tarragona 

Terres de l’Ebre 

Ponent 

Comarques Centrals 

Alt Pirineu i Aran 

·  Alt Pirineu 

·  Aran 

Penedès 

  

Amb les edicions del 2008 i del 2013 es van ampliar alguns dels continguts, i amb 

l’actual edició de l’EULP 2018 s’afegeixen unes preguntes que fan referència a 

l’aprenentatge del català, i als usos en bars i restaurants, serveis de missatgeria 

mòbil, i se’n suprimeixen d’altres com els usos amb els veïns i la pregunta sobre els 

ingressos mensuals familiars. 
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