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17 de febrer de 2021 
 
 

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat 2019 
 

La taxa d’ocupació de les persones amb reconeixement legal de discapacitat és 
del 27,8% l’any 2019, 8 dècimes més elevada que l’any anterior 

 

L’any 2019, la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda és del 27,8% 

segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest valor, que reflecteix el percentatge 

d’ocupats (87.700) sobre el total de persones de 16 a 64 anys amb reconeixement legal de discapacitat 

(315.900), és 8 dècimes més elevat que el 2018 i 44,8 punts més baix que el de la població sense 

discapacitat.  

 
D’altra banda, hi ha 29.000 persones desocupades que situen la taxa d’atur en el 24,9% (1,8 punts més 

que el 2018 i 14,3 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat). 

 
En conjunt doncs, les 116.700 persones actives amb discapacitat legalment reconeguda situen la taxa 

d’activitat en un 37,0%, 2 punts més que el 2018 i 44,3 punts més baixa que la de la població sense 

discapacitat (81,3%). 

 

L’estructura demogràfica de la població activa amb discapacitat és força diferent a la de les persones 

sense discapacitat. S’observa una presència més elevada d’homes (56,6% dels actius amb discapacitat 

enfront del 52,2% dels actius sense discapacitat), així com una proporció més elevada de persones de 

45 a 64 anys (57,2% dels actius amb discapacitat enfront del 43,0% dels actius sense discapacitat). Pel 

que fa al nivell de formació assolit, és més baix (el 74,5% de la població activa amb discapacitat té com 

a màxim estudis secundaris, enfront del 54,9% dels actius sense discapacitat). 
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La taxa d’activitat de les persones amb discapacitat mostra menys diferència entre sexes que la de les 

persones sense discapacitat. La taxa de les dones amb discapacitat és més baixa que la dels homes 

en 3,2 punts (35,2% i 38,4%, respectivament), mentre que entre la població sense discapacitat la 

diferència entre sexes és de 8,4 punts.  

 
Per edats, la taxa d’activitat disminueix notablement amb l’edat entre les persones amb discapacitat, 

mentre que augmenta per a la resta d’actius. La taxa d’activitat de les persones amb discapacitat 

legalment reconeguda passa del 53,7% en el grup de 16 a 44 anys al 30,0% en el grup de 45 a 64 anys. 

Si es compara amb el 2018, cal destacar l’augment de 7,1 punts de la taxa d’activitat de la població de 

16 a 44 anys, mentre que la taxa d’activitat de 45 a 64 anys no varia. 

 

Característiques de l’activitat i l’ocupació de les persones amb discapacitat 
 
L’any 2019, la població assalariada amb discapacitat és de 81.200 persones, que representa el 92,6% 

de la població ocupada de 16 a 64 anys amb discapacitat (2,7 punts més que el 2018). El 79,0% dels 

assalariats té contracte indefinit. D’altra banda, el 76,8% de la població ocupada amb discapacitat 

treballa a jornada completa i el 82,8% treballa en el sector serveis. 

 
Les taxes d’activitat i d’ocupació de les persones amb un grau de discapacitat del 33 al 44% (56,1% i 

42,2%, respectivament) són més elevades que les que tenen una discapacitat reconeguda del 45% o 

més (24,7% i 18,1%, respectivament). Per tipus de discapacitat, les taxes d’activitat i d’ocupació són 

més elevades entre les persones amb discapacitat física (40,0% i 32,5%, respectivament) que entre les 

que tenen un altre tipus de discapacitat (39,0% i 27,5%, respectivament). 
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Taula 1. Població amb discapacitat i sense. Per relació amb l’activitat econòmica. Catalunya. 2018-2019 

Total Total

(%)

Taxa  d'activi tat 35,0 81,0 78,0 37,0 81,3 78,4

Taxa  d'ocupació 27,0 71,9 69,0 27,8 72,6 69,7

Taxa  d'atur 23,1 11,2 11,6 24,9 10,6 11,1

(Mi lers  de persones)

Actius 110,2 3.653,5 3.763,7 116,7 3.711,1 3.827,8

Ocupats 84,8 3.243,3 3.328,1 87,7 3.315,9 3.403,6

Desocupats 25,4 410,2 435,6 29,0 395,2 424,2

Inactius 204,3 854,5 1.058,8 199,2 855,4 1.054,6

Total 314,5 4.507,9 4.822,5 315,9 4.566,5 4.882,4

Font: Idescat.

2018 2019

Amb 
discapacitat

Sense 
discapacitat

Amb 
discapacitat

Sense 
discapacitat

Taula 2. Població activa amb discapacitat i sense. Per sexe, edat, nivell de formació assolit i grau de discapacitat
Catalunya. 2019 

Milers  de 
persones %

Milers  de 
persones %

Milers  de 
persones %

Per sexe

Homes 66,0 56,6 1.935,5 52,2 2.001,6 52,2

Dones 50,7 43,4 1.775,5 47,8 1.826,3 48,8

Tota l 116,7 100,0 3.711,1 100,0 3.827,8 100,0

Per edats

De 16 a  44 anys 50,0 42,8 2.114,8 57,0 2.164,8 56,6

De 45 a  64 anys 66,8 57,2 1.596,3 43,0 1.663,0 43,4

Tota l 116,7 100,0 3.711,1 100,0 3.827,8 100,0

Nivell de formació assolit

Educació secundària  o inferior 87,0 74,5 2.038,5 54,9 2.125,5 55,5

Educació superior 29,7 25,5 1.672,6 45,1 1.702,4 44,5

Tota l 116,7 100,0 3.711,1 100,0 3.827,8 100,0

Grau de discapacitat

Del  33% a l  44% 73,3 62,8

45% o més 36,7 31,5

No hi  consta  (1) 6,7 5,7

Tota l 116,7 100,0

Font: Idescat.

Amb discapacitat Sense discapacitat Total

(1) Correspon als pensionistes que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent i que no estan registrats a 
la Base de dades estatal de persones amb discapacitat.
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Taula 3. Taxa d'activitat de la població amb discapacitat i sense
Per sexe, edat, nivell de formació assolit i grau de discapacitat. Catalunya. 2018-2019 

%

Amb 
discapacitat

Sense 
discapacitat Total

Amb 
discapacitat

Sense 
discapacitat Total

Per sexe

Homes 37,0 85,8 82,4 38,4 85,5 82,2

Dones 32,7 76,3 73,8 35,2 77,1 74,6

Tota l 35,0 81,0 78,0 37,0 81,3 78,4

Per edats

De 16 a  44 anys 46,6 79,8 78,6 53,7 79,4 78,6

De 45 a  64 anys 30,0 82,8 77,3 30,0 83,8 78,2

Tota l 35,0 81,0 78,0 37,0 81,3 78,4

Nivell de formació assolit

Educació secundària  o inferior 30,9 74,0 70,4 33,0 74,2 70,6

Educació superior 53,1 92,1 90,9 56,7 91,9 90,9

Tota l 35,0 81,0 78,0 37,0 81,3 78,4

Grau de discapacitat

Del  33% a l  44% 56,0 56,1

45% o més 21,9 24,7

No hi  consta  (1) 19,6 18,4

Tota l 35,0 37,0

Font: Idescat.

(1) Correspon als pensionistes que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent i que no estan registrats a la Base de 
dades estatal de persones amb discapacitat.

20192018
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Taula 4. Població ocupada amb discapacitat. Per tipus de jornada, 
sector d'activitat i assalariats per tipus de contracte. Catalunya. 2019

Milers de 
persones %

Per tipus de jornada

Completa 67,4 76,8

Parcia l 20,4 23,2

Tota l 87,7 100,0

Per sector d'activitat

Agricul tura , indústria  i  construcció 15,1 17,2

Serveis 72,6 82,8

Tota l 87,7 100,0

Assalariats per tipus de contracte

Indefini t 64,2 79,0

Tempora l 17,1 21,0

Tota l 81,2 100,0

Font: Idescat.

Taula 5. Taxes d'activitat i ocupació de la població amb discapacitat
Per grau i tipus de discapacitat. Catalunya. 2019

%

Taxa d'activitat Taxa d'ocupació

Per grau de discapacitat

Del  33% a l  44% 56,1 42,2

45% o més 24,7 18,1

No hi  consta  (1) 18,4 15,5

Tota l 37,0 27,8

Per tipus de discapacitat

Fís ica 40,0 32,5

Altres 39,0 27,5

No hi  consta  (1) 18,4 15,5

Tota l 37,0 27,8

Font: Idescat.

(1) Correspon als pensionistes que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat 
permanent i que no estan registrats a la Base de dades estatal de persones amb 
discapacitat.
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Més informació sobre aquesta actuació a www.idescat.cat/n3838 

Servei de premsa  Telèfon +34-93.557.30.50  premsa@idescat.cat 

Totes les notes de premsa a www.idescat.cat/premsa 
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Nota metodològica 
 

L’Idescat presenta una ampliació de resultats de l’estadística Ocupació de les persones amb 

discapacitat que fa l’INE anualment, amb l’objectiu de conèixer la situació de les persones amb 

discapacitat i la seva integració al mercat de treball. Aquesta Estadística combina les dades de 

l’Enquesta de població activa amb la informació de la Base de dades estatal de persones amb 

discapacitat i amb altres registres. Es difonen dades de Catalunya a partir de l’any 2009. 

 

Principalment s’investiga els aspectes següents: 

• Les característiques demogràfiques, laborals i educatives de les persones amb discapacitat. 

• La tipologia de llars on viuen les persones amb discapacitat i la situació laboral dels seus 

membres. 

• La prevalença i la gravetat de la discapacitat. 

• El nivell de protecció que reben les persones amb discapacitat des de la perspectiva de les 

mesures de foment de l’ocupació.   

 

L’àmbit poblacional de l’estadística són les persones de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual 

o superior al 33% que resideixen en habitatges familiars principals; els pensionistes de la Seguretat 

Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran 

invalidesa; i els pensionistes de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o 

de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat (d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2013, 

de 29 de novembre).  

 

https://www.idescat.cat/n3838
mailto:premsa@idescat.cat
https://www.idescat.cat/premsa

