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20 de juny de 2022 

Projeccions de població activa. 2021-2071 

La població activa de Catalunya creixerà en 317 mil persones fins al 2031 

• El 2031 hi haurà més del doble de persones actives majors de 65 anys que 

actualment 

• La taxa d’activitat se situaria en el 77,5% per a les dones i el 83,1% per als 

homes 

• Totes les comarques excepte la Conca de Barberà, la Terra Alta i les Garrigues 

guanyaran població activa 

La població activa creixerà a curt i mitjà termini i se situarà en 4,3 milions el 2031, segons 

l’escenari mitjà de les Projeccions de població activa de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat). Del 2021 al 2031 la població activa creixerà en 317 mil persones, xifra que suposa 

un creixement d’un 8,0% en el període. A llarg termini, amb un saldo migratori mitjà de 33 mil 

persones en edat laboral per any, la població activa de Catalunya es mantindria en 4,3 milions 

de persones el 2041 i es reduiria lleugerament fins als 4,2 milions el 2071. 

El nombre de persones laboralment actives més enllà dels 65 anys està creixent i continuarà 

creixent. El 2031 hi hauria 119 mil actius majors de 65 anys, més del doble dels 48 mil que hi 

ha el 2021. També augmentarà la xifra total d’actius de 55 a 64 anys que el 2021 és de 652 

mil i que el 2031 seria de 855 mil, i són els que guanyaran més pes relatiu i suposaran un de 

cada 5 actius. 

Són diverses les raons que 

expliquen aquest augment tan 

important. D’una banda, l’estructura 

demogràfica, amb l’arribada en 

aquestes edats de les generacions 

plenes nascudes als anys seixanta 

del segle passat. D’altra banda, els 

canvis legislatius sobre la jubilació, 

amb l’establiment de l’edat ordinària 

de jubilació als 65 o 67 anys 

segons els anys cotitzats, les 

majors penalitzacions a les 

jubilacions anticipades i les 

bonificacions per endarrerir l’edat 

de jubilació (jubilació demorada). 

La xifra d’actius joves, de 16 a 24 

anys, també creixerà i passarà de 

312 mil el 2021 a 423 mil el 2031, ja que l’alta natalitat registrada entre els anys 2003 i 2015 
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es traduirà en un augment de la població jove que s’incorpori al mercat laboral. El pes relatiu 

dels joves de 16 a 24 anys també augmentarà i passaran del 7,8% el 2021 al 9,8% el 2031.  

La població de 25 a 54 anys, que constitueix el gruix de la població activa, disminuirà, ja que 

passarà de 2,97 milions de persones el 2021 a 2,90 el 2031 i el seu el seu pes relatiu passarà 

de ser el 74,6% del total dels actius el 2021 al 67,5% el 2031. D’altra banda, canviarà la seva 

estructura interna, ja que augmentaran el actius de 25 a 34 anys i disminuiran els de 40 a 49 

anys. 

El percentatge de dones dins la població activa, que havia crescut fortament en els darrers 20 

anys, romandrà en valors semblants als actuals, al voltant del 48%. Això és conseqüència del 

fet que les dones ja estan fortament incorporades a la vida laboral en les edats joves i adultes. 

Es produirà un augment significatiu de la participació laboral femenina en les edats properes a 

la jubilació, però aquest augment també es produirà entre els homes. En el cas dels majors de 

65 anys, en 10 anys es duplicaran els homes actius (de 29 mil a 62 mil) i es triplicaran les dones 

actives (de 18 mil a 57 mil). 

 

La taxa d’activitat augmentarà 

La taxa d’activitat augmentarà a l’horitzó 2031 i se situarà en el 80,3% de la població de 16 a 

64 anys (83,1% en els homes i 77,5% en les dones). En relació amb els valors actuals es manté 

la diferència percentual de gairebé 6 punts en la taxa d’activitat entre homes i dones.  

Els principals augments en les taxes d’activitat es produiran en els majors de 55 anys, per 

efecte dels canvis legislatius en matèria de jubilació, que segons els anys cotitzats estableixen 

l’edat de jubilació ordinària en els 65 o 67 anys i la jubilació anticipada en els 63 o 65 anys. La 

taxa d’activitat de 55 a 64 anys serà del 72,4%, 6 punts per sobre del valor actual. El canvi més 

intens es produirà en la taxa d’activitat de 65 a 74 anys, que passaria del 6,8% el 2021 al 13,2% 

el 2031.  

La taxa d’activitat dels adults de 25 a 54 anys serà del 90,6%, lleugerament per sobre del valor 

actual. La taxa d’activitat dels joves de 16 a 24 anys augmentarà fins al 51,6% i se situarà en 

valors semblants als de l’any 2011, quan la participació laboral dels joves era més alta que 

actualment.  

 

La majoria de comarques guanyaran població activa a mitjà termini 

La majoria de comarques guanyaran població activa a mitjà termini. Segons l’escenari mitjà, 

l’any 2031 la població activa serà superior a l’actual a 38 comarques i Aran. Les comarques 

situades al litoral i prelitoral són les que tindran augments més grans. Concretament, les 

comarques que presentaran un major creixement en termes relatius seran el Tarragonès 

(12,6%), el Baix Penedès (12,3%) i el Gironès (11,2%). Les seguirien el Baix Camp (10,8%), el 

Maresme (10,7%) i el Vallès Occidental (10,6%). 

A l’extrem oposat, en tres comarques la població activa disminuirà a mitjà termini. Les 

comarques de la Conca de Barberà (-1,3%), la Terra Alta (-0,7%) i les Garrigues (-0,5%), serien 

les que perdrien població activa. 
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Escenaris de les Projeccions de població de activa Catalunya, 2021-2071 

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

hipòtesis de població i de participació laboral. Aquest informe se centra en l’escenari mitjà, que 

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

Segons l’escenari mitjà, la població activa augmentaria fins als 4,3 milions el 2031. A llarg 

termini, amb un saldo migratori mitjà de 33 mil persones en edat laboral per any, la població 

activa de Catalunya se situaria en 4,3 milions de persones el 2041 i 4,2 el 2071.  

L’escenari baix preveu una disminució de la població activa, que seria de 3,8 milions el 2031. 

A llarg termini, amb un saldo migratori mitjà de 12 mil persones en edat laboral per any, la 

població activa de Catalunya se situaria en 3,6 milions d’habitants el 2041 i 3,0 el 2071. 

L’escenari alt preveu un creixement més ràpid de la població activa, que seria de 4,8 milions el 

2031. A llarg termini, amb un saldo migratori mitjà de 46 mil persones en edat laboral per any, 

la població activa de Catalunya se situaria en 4,9 milions d’habitants el 2041 i 5,3 el 2071. 
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Taula 1. Evolució de la població activa segons diferents escenaris. Catalunya. 2021-2071

Milers d'actius

Població activa Creixement Escenari baix Escenari alt

2021 3.981,0 3.857,0 4.105,1

2022 4.001,7 20,7 3.849,6 4.155,3

2023 4.031,0 29,2 3.832,5 4.220,6

2024 4.057,6 26,7 3.826,0 4.282,8

2025 4.095,1 37,4 3.824,1 4.363,2

2026 4.134,9 39,9 3.824,0 4.448,8

2027 4.175,7 40,7 3.825,6 4.536,6

2028 4.213,2 37,6 3.825,7 4.620,7

2029 4.249,2 36,0 3.827,0 4.700,3

2030 4.274,8 25,6 3.823,0 4.762,5

2031 4.298,3 23,5 3.818,2 4.819,1

2041 4.253,9 -16,0 3.583,7 4.928,9

2051 4.174,3 -0,4 3.322,1 4.991,3

2061 4.203,8 3,3 3.160,1 5.179,6

2071 4.208,0 -2,0 2.998,9 5.323,8

Font: Idescat

Escenari mitjà

Taula 2. Població activa projectada per sexe i grup d'edat. Catalunya. 2011-2071

2011 2021 2031 2071 2011 2021 2031 2071

Homes 2.152,1 2.079,0 2.246,0 2.233,0 100,0 100,0 100,0 100,0

De 16 a 24 anys 171,3 163,8 224,5 210,5 8,0 7,9 10,0 9,4

De 25 a 54 anys 1.690,3 1.542,2 1.515,3 1.525,3 78,5 74,2 67,5 68,3

De 55 a 64 anys 271,5 343,5 444,2 425,3 12,6 16,5 19,8 19,0

De 65 a 74 anys 19,0 29,4 62,1 71,9 0,9 1,4 2,8 3,2

Dones 1.814,7 1.902,0 2.052,3 1.975,0 100,0 100,0 100,0 100,0

De 16 a 24 anys 163,4 148,6 198,5 185,2 9,0 7,8 9,7 9,4

De 25 a 54 anys 1.435,3 1.427,3 1.386,5 1.346,3 79,1 75,0 67,6 68,2

De 55 a 64 anys 201,3 308,0 410,5 378,0 11,1 16,2 20,0 19,1

De 65 a 74 anys 14,7 18,1 56,7 65,5 0,8 1,0 2,8 3,3

Total 3.966,8 3.981,0 4.298,3 4.208,0 100,0 100,0 100,0 100,0

De 16 a 24 anys 334,7 312,4 423,0 395,8 8,4 7,8 9,8 9,4

De 25 a 54 anys 3.125,6 2.969,5 2.901,8 2.871,6 78,8 74,6 67,5 68,2

De 55 a 64 anys 472,8 651,6 854,7 803,3 11,9 16,4 19,9 19,1

De 65 a 74 anys 33,7 47,5 118,8 137,3 0,8 1,2 2,8 3,3

Font: Idescat.

2011: Enquesta de població activa.

2021-2071: Projeccions de població activa.

Milers d'actius Percentatges
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Taula 3. Taxa d'activitat per sexe i grup d'edat. Catalunya. 2021 i 2031

Percentatge

Homes Dones Total Homes Dones Total

De 16 a 24 anys 42,9 42,1 42,5 52,7 50,3 51,6

De 25 a 54 anys 92,6 86,8 89,7 93,6 87,5 90,6

De 55 a 64 anys 72,0 60,9 66,3 76,0 68,9 72,4

De 65 a 74 anys 9,2 4,8 6,8 14,7 11,8 13,2

De 16 a 64 anys 81,0 75,2 78,1 83,1 77,5 80,3

Font: Idescat.

2021 (EPA) 2031 (Escenari mitjà)
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Taula 4. Població activa projectada. Escenari mitjà. Comarques i Aran. 2021-2031

2021 2031 Total Relatiu (%)

Alt Camp 23.166 24.448 1.282 5,5

Alt Empordà 70.102 74.474 4.372 6,2

Alt Penedès 57.458 62.327 4.869 8,5

Alt Urgell 9.731 9.941 210 2,2

Alta Ribagorça 1.993 2.046 53 2,7

Anoia 64.113 70.473 6.360 9,9

Aran 5.636 6.063 427 7,6

Bages 90.612 94.290 3.678 4,1

Baix Camp 97.182 107.666 10.484 10,8

Baix Ebre 36.968 39.056 2.088 5,6

Baix Empordà 66.967 71.767 4.800 7,2

Baix Llobregat 436.013 474.756 38.743 8,9

Baix Penedès 53.985 60.600 6.615 12,3

Barcelonès 1.173.434 1.244.122 70.688 6,0

Berguedà 19.286 19.452 166 0,9

Cerdanya 9.930 10.573 643 6,5

Conca de Barberà 10.275 10.143 -132 -1,3

Garraf 76.978 82.847 5.869 7,6

Garrigues 9.163 9.113 -50 -0,5

Garrotxa 30.416 33.417 3.001 9,9

Gironès 101.887 113.248 11.361 11,2

Maresme 233.743 258.667 24.924 10,7

Moianès 7.533 8.210 677 9,0

Montsià 32.957 35.247 2.290 6,9

Noguera 19.487 19.949 462 2,4

Osona 86.520 92.952 6.432 7,4

Pallars Jussà 6.185 6.505 320 5,2

Pallars Sobirà 3.779 3.910 131 3,5

Pla d'Urgell 19.175 20.071 896 4,7

Pla de l'Estany 17.023 18.650 1.627 9,6

Priorat 4.583 4.682 99 2,2

Ribera d'Ebre 10.155 10.194 39 0,4

Ripollès 12.557 12.917 360 2,9

Segarra 12.307 12.848 541 4,4

Segrià 106.028 110.944 4.916 4,6

Selva 86.552 94.379 7.827 9,0

Solsonès 7.006 7.091 85 1,2

Tarragonès 130.032 146.384 16.352 12,6

Terra Alta 5.107 5.072 -35 -0,7

Urgell 18.961 20.157 1.196 6,3

Vallès Occidental 493.964 546.403 52.439 10,6

Vallès Oriental 222.085 242.243 20.158 9,1

Catalunya 3.981.034 4.298.297 317.263 8,0

Font: Idescat.

Creixement 2021-2031
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Nota metodològica 

Les projeccions de població activa són una actuació estadística oficial que té per objectiu 

avaluar les xifres, l’estructura per sexe i edat, i la distribució territorial que tindrà la població 

activa de Catalunya a curt, mitjà i llarg termini. 

Les projeccions de població activa (base 2021) ofereixen dades per a Catalunya, les 41 

comarques i Aran, el municipi de Barcelona, els 8 àmbits del Pla territorial i les 4 províncies. 

Per a Catalunya s’ofereixen dades per al període 2021-2071 i per a la resta de territoris per al 

període 2021-2046. Els resultats s’ofereixen desagregats per sexe i edat quinquennal. 

S’inclouen resultats de població activa i de taxes d’activitat. 

Els escenaris de les projeccions són tres: baix, mitjà i alt. Cada escenari incorpora hipòtesis 

de participació laboral per sexe i edat. L’escenari mitjà pretén reflectir l’evolució que es 

considera més probable del creixement i l’estructura per sexe i edat de la població activa a 

Catalunya, d’acord amb les dades recents. L’escenari mitjà combina un augment de la 

població en edat de treballar (conseqüència dels fluxos migratoris moderats) amb un lleuger 

augment de l’activitat dels menors de 25 anys i dels majors de 55 anys, i es considera com 

l’escenari de referència.  

Les projeccions de població activa (base 2021) actualitzen les anteriors Projeccions de 

població activa (base 2015) i s’han calculat amb la població de les Projeccions de població 

(base 2021), les dades més recents en relació amb el mercat de treball, així com els efectes 

dels canvis normatius sobre la jubilació. 

 

 

 

 

 

Més informació sobre aquesta activitat a www.idescat.cat/n4271 

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

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

http://www.idescat.cat/n4271
mailto:premsa@idescat.cat
https://www.idescat.cat/premsa

