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25 d’octubre de 2021 
 
 

Estadística dels estudis de la població 2019 
 

 

El 31,8% de la població té estudis superiors, mentre que el 17,7%  
disposa com a màxim d’educació primària 

 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’any 2019 a Catalunya hi ha 2.065.692 persones 

amb estudis superiors, que representen el 31,8% de la població major de 15 anys (població de referència 

de l’Estadística dels estudis de la població). A l’altre extrem, un 17,7% de la població disposa com a 

màxim de titulacions d’educació primària o inferior (1.150.572 persones). A més, a la part mitjana de la 

piràmide educativa s’hi troba el 27,4% de la població (1.780.120 persones) amb estudis complets de la 

primera etapa d’educació secundària i el 23,2% que són titulats en estudis secundaris de segona etapa 

(1.505.787 persones). 

El perfil per edats de la població que ha assolit com a màxim el nivell d’educació primària correspon 

majoritàriament a persones de 65 anys o més. En contrast, la població amb estudis superiors, està 

constituïda majoritàriament per menors de 45 anys.  

Els nivells educatius de la població han millorat de forma ininterrompuda i cada generació ha assolit 

nivells de formació més alts que les precedents. Així, el percentatge de població titulada en estudis 

superiors és del 14% en la població de 65 anys o més i arriba al 38,3% en la població de 15 a 44 anys. 

En l’altre extrem, la població amb educació primària o inferior representa el 44,6% en les generacions 

de 65 anys o més i només el 10,6% en les de 15 a 44 anys. 

Es registra una major presència de dones 

(19,8%) que d’homes (15,5%) que han 

assolit estudis d’educació primària com a 

màxim i el mateix passa amb les titulacions 

d’educació superior (33,1% de dones i 30,4% 

d’homes). Això és degut, d’una banda, al fet 

que les dones de les generacions més 

antigues accedien menys que els homes a la 

formació (el 50,9% de les dones de 65 anys 

o més tenen com a màxim estudis primaris). 

I, d’altra banda, per una major propensió de 

les dones de les generacions més joves a 

cursar estudis més enllà de les etapes 

obligatòries (32,8% dels homes de 15 a 44 

anys tenen estudis superiors en contrast 

amb el 44,0% de les dones). 
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Població segons nivell d’estudis assolit  

L’any 2019 s’estima que la proporció de persones de 15 anys o més que no saben llegir ni escriure és 

del 0,3% (del 0,5% en les dones i del 0,1% en els homes), mentre que el percentatge de població sense 
estudis o amb primària incompleta és del 4,0% (el 3,3% dels homes i el 4,7% de les dones). La 

població que ha completat només l’educació primària és del 13,4% (12,1% i 14,6% dels homes i de les 

dones respectivament). La població amb educació primària o inferior l’any 2019 és del 17,7% (15,5% 

d’homes i 19,8% de dones), aproximadament 1 de cada 6 ciutadans.  

La població que l’any 2019 tenia com a màxim estudis de secundària de primera etapa (ESO o similar) 

eren el 27,4% del total d’habitants de 15 anys o més (el 29,8% dels homes i el 25,1% de les dones). 

La població que com a màxim ha assolit titulacions de segona etapa d’educació secundària amb 

orientació general són el 13,7%, mentre que el 9,5% disposen com a màxim de titulacions de 

secundària de segona etapa d’orientació professional.  

Els homes presenten majors proporcions que les dones en titulacions de secundària de segona etapa, 

tant d’orientació general (14,2% dels homes i 13,2% de les dones) com d’orientació professional 
(10,1% dels homes i 8,8% les dones). 

Pel que fa l’educació superior, el 9% de la població disposa de titulacions de grau superior de 
formació professional, amb major proporció en els homes (el 9,8%) que en les dones (el 8,3%).  

Els titulats en graus universitaris i títols similars de fins a 240 crèdits són el 9,6%, mentre que un 

10% de la població disposa de graus universitaris i títols similars de més de 240 crèdits. Hi ha més 

proporció de dones que d’homes en tots dos tipus de graus universitaris. Un 2,2% de la població té 

titulacions de màster, i és més freqüent assolir aquest nivell entre les dones (2,5%) que entre els homes 

(1,8%). Finalment, la proporció de titulats en doctorat és de l’1,0%, amb una major proporció de doctors 

(1,1%) que de doctores (0,9%). 

Resultats per àmbits territorials 

L’Estadística dels estudis de la població aporta informació territorial per àmbits del pla territorial, 

comarques i Aran, municipis i agrupacions censals. Per tal de facilitar la comparació dels resultats 

territorials, s’ha utilitzat com a indicador el percentatge de població amb estudis superiors, prenent com 

a població de referència la franja d’edat de 25 a 64 anys.  

Per al conjunt de Catalunya el percentatge de població de 25 a 64 anys amb titulació d’educació 
superior és del 41,0%. La distribució territorial presenta una forta disparitat. Destaca amb el percentatge 

més elevat l’Àmbit Metropolità (44,6%), l’únic àmbit territorial que supera la mitjana de Catalunya, seguit 

de l’Alt Pirineu i Aran (39,0%), el Camp de Tarragona i el Penedès, tots dos amb el 36,8%, i les 

Comarques Centrals (35,9%). El percentatge més baix de titulats superiors de 25 a 64 anys es registra 

a les Terres de l’Ebre (29,9%), 11 punts menys que la mitjana, Comarques Gironines (32,5%) i Ponent 

(34,0%).  
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En el conjunt de Catalunya hi ha una diferència de 7,7 punts entre el percentatge de dones i homes de 

25 a 64 anys titulats en educació superior (el 44,9% i el 37,2% respectivament). A tots els àmbits 

territorials el percentatge de dones amb estudis superiors és més elevat que el dels homes i la bretxa 

més elevada es registra a l’àmbit de Ponent (12,3 punts), a Comarques Centrals (10,5  punts) i a l’Alt 

Pirineu i Aran (10 punts). 

Resultats per comarques 

La comarca amb el percentatge més elevat de població de 25 a 64 anys amb titulacions d’estudis 
superiors correspon al Barcelonès (49,2%) seguida del Pallars Sobirà (46,5%), el Garraf (43,2%), el 

Pallars Jussà (41,7%), l’Alta Ribagorça (41,5%) i el Vallès Occidental (41,3%). Les comarques de l’Alt 

Empordà (26,1%) i la Terra Alta (26,5%) tenen els percentatges més baixos de població de 25 a 64 anys 

titulada en educació superior, seguit de la Selva (27,9%), la Segarra (28,1%), el Montsià (29,4%) i el Baix 

Ebre (29,7%). 

Resultats per municipis 

En 123 dels 947 municipis de Catalunya, almenys el 50% de la població de 25 a 64 anys del municipi 

s’ha titulat en estudis superiors, i n’hi ha 2 en què el percentatge és de més del 70%. En canvi, en 164 

municipis la població de 25 a 64 anys amb estudis superiors no arriba al 30%, i n’hi ha 6 en què menys 

del 20% dels habitants de 25 a 64 anys han acabat estudis superiors. 

Entre els municipis de 10.000 a 50.000 habitants destaquen amb el major percentatge població de 25 a 

64 anys titulada en estudis superiors, Sant Just Desvern (70,4%), Sant Quirze del Vallès (57,9%) i 

Vilassar de Mar (56,9%). En canvi, aquesta proporció és del 18,9% a Badia del Vallès i del 19,1% a Salt. 

Entre els municipis de més de 50.000 habitants, Sant Cugat del Vallès amb el 73,5% és la ciutat amb 

més percentatge de població de 25 a 64 anys titulada en estudis superiors, seguida de Barcelona (56,3%) 

i Castelldefels (51,2%). En l’altre extrem, a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet el percentatge de 

persones de 25 a 64 anys titulades en estudis superiors és del 24,9%. Segueixen les ciutats de Badalona 

(31,9%), Mollet del Vallès (32,0%) i l’Hospitalet de Llobregat i Mataró (tots dos amb 32,8%). 

Resultats per agrupacions censals 

La disponibilitat d’informació inframunicipal per agrupacions censals permet analitzar les diferències del 

nivell d’estudis assolit de la població de 25 a 64 anys a l’interior dels municipis.  

Pel que fa als 23 municipis de més de 50.000 habitants, s’han definit un total de 477 agrupacions censals. 

Les majors disparitats en el nivell de formació assolit per la població s’observen a les ciutats de 

Barcelona, Girona, Sabadell i Badalona, mentre que les ciutats amb menys diferències al seu interior 

són Rubí i Mollet del Vallès.  

A la ciutat de Barcelona s’han definit 190 agrupacions censals, de les quals Barcelona 72 (la Font dels 

Ocellets i Santa Gemma) és la que té el percentatge més elevat de població titulada en estudis superiors- 



 

                                                  Nota de premsa 
 

Estadística dels estudis de la població 2019                                                                                                                                 4/9 

(81,7%), gairebé 4 vegades el de l’agrupació censal Barcelona 146 (Torre Baró, Ciutat Meridiana i 

Vallbona) amb el 21,5%. 

En el municipi de Girona (11 agrupacions censals) es registra una forta diferència entre l’agrupació 

censal de Girona 7 (Montjuïc), amb el 64,4% de titulats amb estudis superiors i l’agrupació censal de 

Girona 2 (la Font de la Pólvora - Vila-roja), amb només el 6,9%.  

A Sabadell les majors diferències s’observen entre l’agrupació censal Sabadell 3 (Centre, Museu d’Art-

Imperial), que registra el 67,3% de titulats en estudis superiors i Sabadell 7 (Can Puiggener), amb el 

14,6%. 
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Taula 1. Població de 15 anys o més segons nivell  de formació assolit, grups d'edat i  sexe. Catalunya. 2019

Població % Població % Població % Població %

TOTAL

Educació primària  o inferior 310.618 10,6 196.443 9,2 643.511 44,6 1.150.572 17,7

Primera  etapa d’educació secundària 724.938 24,8 644.579 30,3 410.603 28,5 1.780.120 27,4

Segona etapa d’educació secundària 771.535 26,3 547.136 25,7 187.116 13,0 1.505.787 23,2

Educació superior 1.121.388 38,3 742.433 34,8 201.871 14,0 2.065.692 31,8

Total 2.928.479 100,0 2.130.591 100,0 1.443.101 100,0 6.502.171 100,0

HOMES

Educació primària  o inferior 169.839 11,4 96.296 9,1 223.856 36,2 489.991 15,5

Primera  etapa d’educació secundària 430.260 28,9 328.862 31,0 185.438 30,0 944.560 29,8

Segona etapa d’educació secundària 401.305 26,9 277.193 26,2 91.560 14,8 770.058 24,3

Educació superior 488.005 32,8 357.408 33,7 118.172 19,1 963.585 30,4

Total homes 1.489.409 100,0 1.059.759 100,0 619.026 100,0 3.168.194 100,0

DONES

Educació primària  o inferior 140.779 9,8 100.147 9,4 419.655 50,9 660.581 19,8

Primera  etapa d’educació secundària 294.678 20,5 315.717 29,5 225.165 27,3 835.560 25,1

Segona etapa d’educació secundària 370.230 25,7 269.943 25,2 95.556 11,6 735.729 22,1

Educació superior 633.383 44,0 385.025 36,0 83.699 10,2 1.102.107 33,1

Total dones 1.439.070 100,0 1.070.832 100,0 824.075 100,0 3.333.977 100,0

Font: Idescat.

De 15 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 anys o més Total

Taula 2. Població de 15 anys o més segons nivell  de formació assolit i  sexe. Catalunya 2019

Homes Dones Tota l Homes Dones Tota l

Anal fabets 4.631 16.796 21.427 0,1 0,5 0,3

Educació primària  incompleta 103.455 155.895 259.350 3,3 4,7 4,0

Educació primària 381.905 487.890 869.795 12,1 14,6 13,4

Primera  etapa d’educació secundària  i  s imi lar 944.560 835.560 1.780.120 29,8 25,1 27,4

Segona etapa d’educació secundària  amb orientació genera l 448.529 440.683 889.212 14,2 13,2 13,7

Segona etapa d’educació secundària  amb orientació profess ional 321.529 295.046 616.575 10,1 8,8 9,5

Ensenyament de grau superior de formació profess ional  i  s imi lars 310.060 276.441 586.501 9,8 8,3 9,0

Graus  univers i tari s  de fins  a  240 crèdi ts  i  s imi lars 263.484 363.324 626.808 8,3 10,9 9,6

Graus  univers i tari s  de més  de 240 crèdi ts  i  s imi lars 298.625 348.908 647.533 9,4 10,5 10,0

Màster univers i tari  i  s imi lars 57.724 84.681 142.405 1,8 2,5 2,2

Doctorat univers i tari 33.692 28.753 62.445 1,1 0,9 1,0

Total 3.168.194 3.333.977 6.502.171 100,0 100,0 100,0

Font: Idescat.

Va lors  absoluts Percentatge
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Taula 3.  Població de 25 a 64 anys amb educació superior segons el sexe. 2019

Percentatge

Homes Dones Tota l

Metropol i tà 41,2 47,8 44,6

Comarques  Gironines 28,1 37,2 32,5

Camp de Tarragona 33,1 40,5 36,8

Terres  de l 'Ebre 25,6 34,7 29,9

Ponent 28,2 40,5 34,0

Comarques  Centra ls 30,8 41,3 35,9

Alt Pi rineu i  Aran 34,2 44,2 39,0

Penedès 33,2 40,6 36,8

Catalunya 37,2 44,9 41,0

Font: Idescat.
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Taula 4.  Població de 25 a 64 anys amb educació superior segons el sexe. 2019

Percentatge

Homes Dones Tota l

Al t Camp 29,8 37,9 33,7

Alt Empordà 22,3 30,0 26,1

Alt Penedès 32,7 41,2 36,9

Alt Urgel l 30,7 42,2 36,4

Alta  Ribagorça 35,9 47,8 41,5

Anoia 29,2 37,9 33,4

Aran 34,5 42,5 38,4

Bages 31,3 40,6 35,9

Baix Camp 31,7 38,8 35,3

Baix Ebre 25,5 34,1 29,7

Baix Empordà 27,6 36,4 31,9

Baix Llobregat 37,7 43,8 40,7

Baix Penedès 28,2 34,3 31,2

Barcelonès 46,1 52,3 49,2

Berguedà 33,3 43,1 38,1

Cerdanya 32,8 41,8 37,1

Conca de Barberà 30,2 41,1 35,3

Garraf 40,3 46,2 43,2

Garrigues 26,6 40,6 33,0

Garrotxa 30,6 42,9 36,6

Gironès 34,4 43,5 39,0

Maresme 36,7 44,9 40,8

Moianès 34,6 46,9 40,4

Monts ià 24,9 34,2 29,4

Noguera 24,7 38,4 31,0

Osona 29,5 41,1 35,1

Pal lars  Jussà 36,7 47,5 41,7

Pal lars  Sobirà 41,5 52,0 46,5

Pla  d'Urgel l 25,4 38,4 31,5

Pla  de l 'Es tany 34,2 46,1 40,0

Priorat 32,3 44,6 37,9

Ribera  d'Ebre 30,0 39,0 34,3

Ripol lès 32,6 40,0 36,2

Segarra 22,8 34,3 28,1

Segrià 30,2 42,2 36,0

Selva 23,7 32,4 27,9

Solsonès 33,3 44,4 38,6

Tarragonès 34,9 42,0 38,4

Terra  Al ta 21,1 32,6 26,5

Urgel l 26,9 38,7 32,5

Val lès  Occidenta l 38,1 44,5 41,3

Val lès  Orienta l 33,7 41,5 37,5

Catalunya 37,2 44,9 41,0

Font: Idescat.
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Taula 5.  Població de 25 a 64 anys amb educació superior. 2019

Municipis de 50.000 habitants i  més per agrupacions censals. 2019

Percentatge

Municipi Total Mínim Màxim

Badalona 31,9 10,3 62,5

Barcelona 56,3 21,5 81,7

Castel ldefels 51,2 34,3 64,3

Cerdanyola  del  Va l lès 46,6 33,5 62,4

Cornel là  de Llobregat 37,3 24,1 49,1

Girona 45,0 6,9 64,4

Granol lers 38,1 20,2 51,3

Hospita let de Llobregat, l ' 32,8 19,4 47,9

Lleida 38,2 19,4 62,8

Manresa 37,9 28,8 48,1

Mataró 32,8 14,0 57,4

Mol let del  Va l lès 32,0 21,7 40,9

Prat de Llobregat, el 34,6 15,7 44,4

Reus 33,5 17,0 52,1

Rubí 35,5 32,0 39,9

Sabadel l 37,1 14,6 67,3

Sant Boi  de Llobregat 33,7 23,1 42,4

Sant Cugat del  Va l lès 73,5 57,1 83,6

Santa  Coloma de Gramenet 24,9 13,0 36,0

Tarragona 41,5 15,9 67,6

Terrassa 37,5 16,6 66,4

Vi ladecans 36,6 28,1 47,7

Vi lanova i  la  Gel trú 41,4 27,1 49,1

Font: Idescat.

Agrupacions censals
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Nota metodològica 

L'Estadística dels estudis de la població és una nova estadística de l’Idescat que té per objectiu 
caracteritzar la societat catalana en relació amb el seu nivell de formació assolit. 

L’estadística proporciona informació sobre el nivell d'estudis més alt assolit per la persona prenent com 
a referència la població de 15 anys o més. Es considera que una persona ha arribat a un determinat 
nivell de formació quan ha finalitzat i ha aprovat tots els cursos d'aquest nivell i es troba en condicions 
d'obtenir el títol o diploma corresponent. 

Les dades s'obtenen a partir de l'aprofitament estadístic de registres administratius (fitxers de matrícula 
i titulacions del Departament d’Educació i del Departament de Recerca i Universitats i del Registre 
estadístic de població de l’Idescat) i d'operacions estadístiques de base censal de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de l’Idescat. 

Els resultats es difonen anualment per sexe, edat i nacionalitat i desagregats territorialment per 
províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis i agrupacions censals.  

La classificació utilitzada és una adaptació de la Classificació catalana d'educació segons el nivell de 
formació assolit, CCED-2020 (A), que consta dels nivells següents: 

01: Analfabets 

02: Estudis primaris incomplets 

03: Educació primària 

04: Primera etapa d'educació secundària i similar 

05: Segona etapa d'educació secundària, amb orientació general 

06: Segona etapa d'educació secundària, amb orientació professional 

07: Educació postsecundària no superior 

08: Ensenyaments de grau superior de formació professional, arts plàstiques i disseny, i esportius i 
equivalents; títols universitaris propis que requereixen el títol de batxillerat, de durada igual o superior a 
dos anys 

09: Graus universitaris de fins a 240 crèdits ECTS, diplomatures, títols universitaris propis d'expert o 
especialista i similars 

10: Graus universitaris de més de 240 crèdits ECTS, llicenciatures i equivalents 

11: Màsters, especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència i similars 

12: Doctorat universitari 

En la publicació dels resultats s'han agrupat les categories 06 (Segona etapa d'educació secundària, 
amb orientació professional) i 07 (Educació postsecundària no superior) per preservar el secret 
estadístic, atès que la categoria 07 té pocs valors informats. 

 

També s'ofereixen resultats per nivells de formació de la classificació CCED-2020 (A) adaptada agregats 
en 4 categories: 

01: Primària o inferior (categories 01 a 03 de la CCED-2020 (A) adaptada) 

02: Primera etapa d'educació secundària (categoria 04 de la CCED-2020 (A) adaptada) 

03: Segona etapa d'educació secundària (categories 05 a 07 de la CCED-2020 (A) adaptada) 

04: Educació superior (categories 08 a 12 de la CCED-2020 (A) adaptada) 
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