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Projeccions de població. Avanç. 2021-2071 
 

Del 2021 al 2025 la població de Catalunya creixeria en gairebé 180.000 persones  
 

 A partir de 2022 es recuperarien els nivells d’esperança de vida precovid 

 El nombre de defuncions superaria el de naixements en tot el període de projecció, des 
del 2021 fins al 2070 

 La migració internacional serà clau per sostenir el creixement de la població  

 L’any 2040 el 26,0% de la població tindria 65 anys o més  
 

L’Idescat actualitza les Projeccions de població amb l’objectiu d’incloure l’impacte a curt termini de la 

pandèmia de la covid-19 i corregir la desviació de la projecció els anys 2018-2019, però mantenint les 

grans tendències d’evolució de la població catalana a mitjà i llarg termini. L’horitzó de la projecció 

s’amplia fins al 2071. 

La població de Catalunya continuarà creixent a curt i mitjà termini i se situaria en 7,9 milions el 2025 i 

8,4 milions el 2040, segons l’escenari mitjà de les Projeccions de població de l’Idescat. Del 2021 al 

2025 la població creixeria en gairebé 180.000 persones, per efecte de la migració, ja que el creixement 

natural (naixements menys defuncions) serà negatiu. A llarg termini, la població de Catalunya creixerà 

moderadament, i el 2070 se situaria en 8,7 milions d’habitants. 

Segons l’escenari mitjà de les Projeccions de població, l’impacte de la covid-19 en la mortalitat, la 

fecunditat i les migracions es concentra als anys 2020 i 2021. Així, la mortalitat ha augmentat en els 

anys 2020 i 2021, mentre que a partir de 2022 es recuperarien els nivells d’esperança de vida precovid. 

Els naixements han disminuït els anys 2020 i 2021 i es recuperarien a partir de 2022, però amb valors 

inferiors als de 2019, ja que continuaria la tendència de disminució iniciada el 2009. El saldo migratori 

s’ha moderat el 2020 respecte al 2019 i a partir de 2021 es preveu que serà el component que 

determinarà el creixement de la població. D’altra banda, l’impacte més significatiu de la covid-19 en 

l’estructura per edats correspon als majors de 80 anys. 

Evolució de la població segons diferents escenaris. Catalunya. 2000-2040
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Estructura d’edats de la població futura 
 
Com a resultat de la baixa natalitat, l’any 2025 la població de 0 a 15 anys haurà disminuït en 72.000 

habitants (passaria dels 1,243 milions del 2018 a 1,171 milions el 2025). La disminució afectarà 

principalment les etapes d’educació infantil i primària, que baixarien respectivament un 8,1% i un 7,5% 

respecte al 2021. En canvi, la població augmentaria un 9,9% en les etapes d’educació secundària 

postobligatòria i d’ensenyament universitari perquè hi arribaran les generacions més nombroses, 

nascudes al voltant de l’any 2008. 

La població en edat de treballar, de 16 a 64 anys, augmentarà lleugerament, fruit dels saldos migratoris 

previstos. Aquesta població potencialment activa passaria de 5,022 milions el 2021 a 5,159 milions el 

2025 i 5,087 milions el 2040. En paral·lel, la població en edat de treballar serà més envellida, ja que 

augmentarà la població de 45 a 64 anys. 

La població de 65 anys i més ha augmentat de manera progressiva i constant en les darreres dècades 

i ho continuarà fent en el futur, ja que passaria d’1,474 milions el 2021 (el 19,0% de la població) a 

1,589 milions el 2025 (el 20,1%) i 2,192 el 2040 (26,0%). A llarg termini, en l’horitzó de l’any 2070, la 

població major de 65 anys seria de 2,569 milions de persones i representaria el 29,4% de la població.  

La població de 80 anys i més augmentarà i passaria de 452.000 habitants el 2021 a 480.000 el 2025. 

Tot i això, a causa de l’impacte de la covid-19 sobre l’estructura de la població, aquesta xifra és inferior 

als 490.000 prevista el 2025 en les anteriors Projeccions de població. A mitjà i llarg termini, l’envelliment 

serà especialment visible en el nombre de majors de 80 anys, que passarien a ser 713.000 el 2040 i 

1.107.000 el 2070 (el 12,7% de la població).  

 

 

Piràmides de població segons l'escenari mitjà. Catalunya. 2021, 2040 i 2070

Font: Idescat.
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L’índex de dependència de la gent gran mesura la població major de 65 anys per cada 100 persones 

de 15 a 64 anys. Com a conseqüència de l’envelliment de la població l’índex de dependència de la 

gent gran passaria de 28,9 l’any 2021 a 44,3 l’any 2040, i a 51,2 l’any 2070. L’augment de l’índex de 

dependència de la gent gran serà progressiu durant tot el període 2021-2050, però augmentarà més 

intensament a partir del 2030, moment en el qual les generacions plenes del baby-boom arribaran a 

l’edat de jubilació.  

Esperança de vida i defuncions 

L’esperança de vida disminueix per efecte de la pandèmia i ha passat de 81,2 anys els homes i 86,7 

les dones el 2019 a 79,5 anys els homes i 85,0 les dones el 2020 (provisional) i 80,7 els homes i 86,0 

les dones el 2021 (projectat). Per a l’any 2022 es preveu que recuperarà el nivell dels anys 2018- 2019. 

Posteriorment continuarà augmentant i el 2040 podria situar-se en 84,6 anys per als homes i en 89,1 

anys per a les dones.  

Les defuncions s’han incrementat per efecte de la pandèmia i han passat de 64.547 el 2019 a 79.444 

el 2020 (provisional) i 70.391 el 2021 (projectat). A curt termini, la xifra de defuncions serà lleugerament 

més baixa que la prevista en les anteriors Projeccions de població a causa de l’anticipació de 

defuncions produïda per la pandèmia. El nombre de defuncions disminuirà fins a l’entorn de 65.000 

l’any 2025, per reprendre posteriorment la tendència cap a un creixement sostingut en el temps, degut 

a l’arribada a edats molt avançades de generacions cada vegada més nombroses.  

Naixements 

Els naixements han disminuït per efecte de la pandèmia i han passat de 61.548 el 2019 a 57.889 el 

2020 (provisional) i 57.426 el 2021 (projectat). Segons la tendència dels darrers anys, ja es preveia un 

descens dels naixements, però la disminució ha estat 2.000 naixements anuals superior a la prevista. 

A partir del 2022 la natalitat es recuperaria moderadament i la xifra de naixements el 2025 seria d’uns 

61.300, molt semblant al valor del 2019. Posteriorment creixerien progressivament i al 2040 podrien 

situar-se al voltant de 70.000 naixements anuals, lluny del pic de 89.000 naixements del 2008.  

Migració 

El fluxos de migració amb l’estranger seran importants, amb més entrades que sortides. El creixement 

futur de la població de Catalunya està molt condicionat pel comportament dels moviments migratoris, 

ja que el saldo natural serà negatiu en tot el període de projecció (cada any hi haurà més defuncions 

que naixements).  

El saldo migratori es moderarà respecte als anys 2018-2019, que havia estat molt intens. La reducció 

de la mobilitat internacional a causa de la pandèmia ha comportat que el saldo migratori al 2020 

(39.168 migrants nets) hagi patit un fort descens, comparat amb el període 2018-2019 (92.000 

migrants anuals). D’aquí al 2025 es preveu una migració neta mitjana de 50.000 persones per any. A 

més llarg termini, s’ha projectat un saldo mitjà de 35.000 persones per any. 
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Escenaris de les Projeccions de població de Catalunya, 2021-2071 

L’Idescat proporciona tres escenaris de projeccions de població basant-se en diferents hipòtesis de 

fecunditat, esperança de vida i fluxos migratoris. Aquesta nota de premsa se centra en l’escenari mitjà, 

que es considera el més plausible, d’acord amb la dinàmica demogràfica actual. 

L’escenari baix preveu un impacte més intens i durador de la pandèmia. El nombre de fills per dona 

quedaria persistentment en nivells baixos, per sota d’1,20, com el 2020-2021. L’esperança de vida no 

recuperaria els valors precovid de 2018-2019 fins a l’any 2025 i després creixeria més moderadament 

fins als 83,1 anys els homes i 88,1 les dones el 2040. El saldo migratori seria positiu però 

persistentment baix, de 10.000 persones per any. La població seria de 7,7 milions el 2025 i 7,6 el 2040. 

L’escenari alt preveu una recuperació més ràpida de la natalitat des de 2022, trencant la tendència de 

disminució iniciada el 2009. L’esperança de vida el 2022 ja seria superior a la de 2019 i el 2040 arribaria 

als 85,8 anys en els homes i 90 anys en les dones. El saldo migratori tornaria als valors de 2018-2019. 

La població seria de 8,1 milions el 2025 i de 9,3 el 2040. 
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Taula 1. Evolució de la població segons diferents escenaris. Catalunya. 2015-2070

Escenari  Escenari  Escenari  

mitjà Absolut Relatiu (%) baix a l t

2015 7.424.754 23.578 0,3 7.424.754 7.424.754

2016 7.448.332 47.944 0,6 7.448.332 7.448.332

2017 7.496.276 47.549 0,6 7.496.276 7.496.276

2018 7.543.825 75.669 1,0 7.543.825 7.543.825

2019 7.619.494 102.709 1,3 7.557.926 7.619.404

2020 7.722.203 17.320 0,2 7.569.130 7.722.203

2021 7.739.523 42.035 0,5 7.577.200 7.739.523

2022 7.781.558 45.222 0,6 7.729.881 7.832.406

2023 7.826.780 46.504 0,6 7.719.650 7.934.679

2024 7.873.285 45.701 0,6 7.709.927 8.035.565

2025 7.918.986 42.778 0,5 7.700.772 8.134.456

2026 7.961.764 39.280 0,5 7.692.231 8.230.700

2027 8.001.043 36.789 0,5 7.684.345 8.323.661

2028 8.037.832 34.936 0,4 7.676.718 8.413.704

2029 8.072.768 33.655 0,4 7.669.360 8.499.676

2030 8.106.423 33.018 0,4 7.662.222 8.581.211

2040 8.424.234 28.039 0,3 7.560.089 9.263.532

2050 8.644.839 14.195 0,2 7.346.063 9.827.861

2060 8.728.990 2.861 0,0 6.993.096 10.283.669

2070 8.739.619 371 0,0 6.584.046 10.684.844

Font: Idescat.

2015-2020: Estimacions de població.

2021-2070: Projeccions de població.

Creixement escenari  mitjà
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Taula 2. Població projectada per grup d'edat. Escenari mitjà. Catalunya. 2021-2070

2021 2025 2040 2070 2021 2025 2040 2070

De 0 a 15 anys 1.243.465 1.171.012 1.145.309 1.149.289 16,1 14,8 13,6 13,2

de 0 a  5 anys 406.354 373.331 430.304 418.131 5,3 4,7 5,1 4,8

de 6 a  11 anys 489.876 453.101 432.226 433.427 6,3 5,7 5,1 5,0

de 12 a  15 anys 347.235 344.580 282.779 297.731 4,5 4,4 3,4 3,4

De 16 a 64 anys 5.022.189 5.159.179 5.086.616 5.021.060 64,9 65,1 60,4 57,5

de 16 a  24 anys 732.168 804.879 714.573 741.914 9,5 10,2 8,5 8,5

de 25 a  34 anys 903.230 942.235 1.049.992 996.480 11,7 11,9 12,5 11,4

de 35 a  44 anys 1.171.269 1.061.391 1.077.983 1.067.908 15,1 13,4 12,8 12,2

de 45 a  54 anys 1.233.347 1.291.187 1.067.678 1.094.409 15,9 16,3 12,7 12,5

de 55 a  64 anys 982.175 1.059.487 1.176.390 1.120.349 12,7 13,4 14,0 12,8

De 65 i més anys 1.473.870 1.588.800 2.192.312 2.569.270 19,0 20,1 26,0 29,4

de 65 a  79 anys 1.022.361 1.108.758 1.478.987 1.462.627 13,2 14,0 17,6 16,7

de 80 i  més  anys 451.509 480.042 713.325 1.106.643 5,8 6,1 8,5 12,7

Total 7.739.524 7.918.991 8.424.237 8.739.619 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Idescat.

Percentatge
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Taula 3. Components del creixement demogràfic. Escenari mitjà. Catalunya. 2015-2070

Creixement Creixement

Naixements Defuncions Sa ldo migratori  tota l  (1)

2015 70.450 64.866 5.584 17.994 23.578

2016 68.973 63.289 5.684 42.260 47.944

2017 66.803 66.165 638 47.324 47.549

2018 63.566 66.562 -2.996 78.754 75.669

2019 61.548 64.547 -2.999 105.809 102.709

2020 (p) 57.889 79.444 -21.555 39.168 17.320

2021 57.426 70.391 -12.965 55.000 42.035

2022 59.633 68.611 -8.978 54.200 45.222

2023 59.917 66.012 -6.096 52.600 46.504

2024 60.477 64.975 -4.499 50.200 45.701

2025 61.283 65.505 -4.222 47.000 42.778

2030 66.309 68.290 -1.982 35.000 33.018

2040 70.339 77.300 -6.961 35.000 28.039

2050 67.495 88.300 -20.805 35.000 14.195

2060 66.668 98.807 -32.139 35.000 2.861

2070 67.860 102.490 -34.629 35.000 371

Font: Idescat.

(1) En 2017-2020 el creixement total inclou una correcció estadística de la població centenària

2015-2020: Estimacions de població.

2021-2070: Projeccions de població.

(p) provisional

Creixement natura l
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Taula 4. Hipòtesis de projecció. Escenari mitjà. Catalunya. 2015-2070

Fecunditat Migració

Fi l l s  per dona Homes  (anys) Dones  (anys) (sa ldo)

2015 1,39 80,4 85,9 17.994

2016 1,39 80,8 86,3 42.260

2017 1,36 80,7 86,2 47.324

2018 1,31 80,8 86,3 78.754

2019 1,27 81,2 86,7 105.809

2020 1,20 79,5 85,0 39.168

2021 1,20 80,7 86,0 55.000

2022 1,25 81,1 86,4 54.200

2023 1,26 81,7 86,9 52.600

2024 1,27 82,1 87,2 50.200

2025 1,28 82,3 87,4 47.000

2030 1,36 83,2 88,0 35.000

2040 1,40 84,6 89,1 35.000

2050 1,40 85,6 89,9 35.000

2060 1,40 86,4 90,5 35.000

2070 1,40 87,0 91,0 35.000

Font: Idescat i Departament de salut

2015-2020: Indicadors demogràfics i estimacions de població.

2021-2070: Projeccions de població.

(*) Esperança de vida 2020, provisional INE

Esperança de vida (*)

Taula 5. Índex de dependència de la gent gran. Escenari mitjà. 2010-2070

Cata lunya Unió Europea (27)

2010 24,2 26,1

2021 28,9 32,0

2030 34,0 39,1

2040 44,3 46,8

2050 52,5 52,0

2060 52,4 54,0

2070 51,2 54,0

Font: Idescat i Eurostat.

Índex de dependència de la gent gran: població de 65 anys i més per cada 100 
persones de 15 a 64 anys.
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Nota metodològica 

Les Projeccions de població constitueixen una actuació estadística oficial que té per objectiu avaluar 
les xifres, l’estructura per edat i sexe, i la distribució territorial que tindrà la població de Catalunya a curt, 
mitjà i llarg termini. 

Les Projeccions de població base 2021 constitueixen una actualització de les Projeccions de població 
base 2018, que tenen per objectiu incloure l’impacte a curt termini de la pandèmia de la covid-19, però 
mantenint les grans tendències d’evolució de la població catalana a mitjà i llarg termini. 

L’avanç de les Projeccions de població base 2021 ofereix dades per a Catalunya. El punt de partida és 
la població a 1 de gener de 2021, que inclou l’augment de la mortalitat i la disminució de la fecunditat i 
la migració produïts l’any 2020 per efecte de la pandèmia. S’ofereixen dades per al període 2021-2071. 
Al primer trimestre de 2022 es publicaran els resultats per a les 41 comarques i Aran, el municipi de 
Barcelona, els 8 àmbits del Pla territorial i les 4 províncies, que cobriran el període 2021-2041. 

Els escenaris de les projeccions són tres: baix, mitjà i alt. S’han elaborat tres hipòtesis per a cadascun 
dels components de la projecció: fecunditat, esperança de vida, migració interna, migració amb la resta 
d’Espanya i migració amb l’estranger.  

L’escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració 
mitjana (amb la resta d’Espanya i amb l’estranger). Aquest escenari pretén reflectir l’evolució que es 
considera més probable del creixement i l’estructura demogràfica a Catalunya, d’acord amb les dades 
recents i  es considera com l’escenari de referència. 

La data de referència de les poblacions és l’1 de gener de cada any. Els resultats de les projeccions de 
població base 2021 s’ofereixen desagregats per sexe i edat simple. Els resultats de Catalunya 
s’ofereixen fins al grup obert d’edat de 105 anys i més. 

Per tal d’elaborar les projeccions de població s’ha utilitzat el mètode dels components. Aquest mètode 
consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic: els 
fluxos de creixement natural (naixements i defuncions) i els fluxos de migració (immigració i emigració). 
Amb aquesta finalitat es projecten, en primer lloc, els indicadors resum (fills per dona, esperança de 
vida, immigrants, emigrants i saldo migratori) i després es passa d’aquests indicadors a esdeveniments 
demogràfics: naixements, defuncions i migracions. 

 

https://www.idescat.cat/n4054
mailto:premsa@idescat.cat
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