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20 de gener de 2023 

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2021 

La taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda se 
situa en el 28,0% el 2021, 5 dècimes menys que el 2020 
 

La taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat és del 28,0% (el 71,9% per a les 
persones sense discapacitat) i ha disminuït 5 dècimes respecte del 2020, segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre d’ocupats amb discapacitat és de 91.400 
persones i ha disminuït en 2.100 persones (un -2,2%) l’any 2021, mentre que el de persones 
sense discapacitat ha augmentat un 3,1% (99.400 persones). Al contrari del que va passar 
l’any anterior, quan els ocupats amb discapacitat van augmentar i els sense discapacitat van 
disminuir. 

La taxa d’atur de les persones amb discapacitat és del 20,6% (2,6 punts menys que el 2020 i 
9,2 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat). El nombre d’aturats amb 
discapacitat és de 23.600 persones i s’ha reduït en 4.700 persones (un -16,6%) l’any 2021, 
mentre que la reducció dels aturats sense discapacitat ha estat més moderada (-6,1%). 

La taxa d’activitat de les persones amb reconeixement legal de discapacitat és del 35,3% 
l’any 2021 a Catalunya, 1,8 punts menys que el 2020 i 45,8 punts més baixa que la de la 
població sense discapacitat (81,1%). El nombre d’actius amb discapacitat és de 115.000 
persones i ha disminuït en 6.800 persones (un -5,6%) respecte al 2020 i el d’actius sense 
discapacitat ha augmentat un 2,0%. 
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8 de cada 10 ocupats amb discapacitat treballa a jornada completa 

En relació amb les característiques de l’activitat i l’ocupació de les persones amb 
discapacitat, el 91,6% de la població ocupada de 16 a 64 anys amb discapacitat és 
assalariada (1,4 punts menys que el 2020) i, d’aquesta, el 76,8% té contracte indefinit. 
D’altra banda, el 83,6% de la població ocupada amb discapacitat treballa a jornada completa 
i el 77,4% treballa en el sector serveis. 

Les taxes d’activitat i d’ocupació de les persones amb un grau de discapacitat del 33 al 44% 
(53,8% i 44,5%, respectivament) són més elevades que les que tenen una discapacitat 
reconeguda del 45% o més (25,5% i 18,3%, respectivament). 

Per tipus de discapacitat, les taxes d’activitat i d’ocupació són més elevades entre les 
persones amb discapacitat física (40,9% i 34,9%, respectivament) que entre les que tenen 
un altre tipus de discapacitat (36,4% i 26,8%, respectivament). 

Elevada presència d’homes entre la població activa amb discapacitat 

L’estructura demogràfica de la població activa amb discapacitat és força diferent a la de les 
persones sense discapacitat. Destaca, d’una banda, una presència més elevada d’homes 
(56,1% dels actius amb discapacitat enfront del 51,6% dels actius sense discapacitat), així 
com una proporció més elevada de persones de 45 a 64 anys (66,5% dels actius amb 
discapacitat enfront del 44,6% dels actius sense discapacitat). D’altra banda, el nivell de 
formació assolit és més baix (el 67,9% de la població activa amb discapacitat té com a 
màxim estudis secundaris, enfront del 54,2% dels actius sense discapacitat). 

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 2,8 punts (33,7% i 36,5%, respectivament), mentre que entre la 
població sense discapacitat la diferència entre sexes és de 6,5 punts.  

Per edats, la taxa d’activitat de les persones amb discapacitat disminueix notablement amb 
l’edat i passa del 41,4% en el grup de 16 a 44 anys al 32,8% en el grup de 45 a 64 anys. Si 
es compara amb el 2020, cal destacar el decrement de 8,6 punts de la taxa d’activitat de la 
població de 16 a 44 anys, mentre que la taxa d’activitat de la població de 45 a 64 anys puja 1 
punt. 
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Taula 1. Població amb discapacitat i sense. Per relació amb l'activitat econòmica
Catalunya. 2019-2020-2021

Total Total Total

(%)

Taxa d'activitat 37,0 81,3 78,4 37,1 79,7 76,9 35,3 81,1 78,1

Taxa d'ocupació 27,8 72,6 69,7 28,5 69,9 67,1 28,0 71,9 69,0

Taxa d'atur 24,9 10,6 11,1 23,2 12,4 12,7 20,6 11,4 11,7

(Milers de persones)

Actius 116,7 3.711,1 3.827,8 121,8 3.656,6 3.778,3 115,0 3.728,3 3.843,0

Ocupats 87,7 3.315,9 3.403,6 93,5 3.203,9 3.297,4 91,4 3.303,3 3.394,7

Desocupats 29,0 395,2 424,2 28,3 452,7 481,0 23,6 425,0 448,7

Inactius 199,2 855,4 1.054,6 206,4 930,1 1.136,5 211,3 867,9 1.079,2

Total 315,9 4.566,5 4.882,4 328,1 4.586,6 4.914,8 326,3 4.596,2 4.922,5

Font: Idescat.

2021
Amb 

discapacitat
Sense 

discapacitat

2019 2020
Amb 

discapacitat
Sense 

discapacitat
Amb 

discapacitat
Sense 

discapacitat

Milers de 
persones %

Per tipus de jornada
Completa 76,4 83,6

Parcial 15,0 16,4

Total 91,4 100,0

Per sector d'activitat
Agricultura, indústria i construcció 20,7 22,6

Serveis 70,7 77,4

Total 91,4 100,0

Assalariats per tipus de contracte
Indefinit 64,3 76,8

Temporal 19,4 23,2

Total 83,7 100,0

Font: Idescat.

Taula 2. Població ocupada amb discapacitat. Per tipus de jornada, sector d'activitat 
i assalariats per tipus de contracte. Catalunya. 2021
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Taula 3. Taxes d'activitat i ocupació de la població amb discapacitat
Per grau i tipus de discapacitat. Catalunya. 2021

%

Taxa d'activitat Taxa d'ocupació
Per grau de discapacitat

Del 33% al 44% 53,8 44,5

45% o més 25,5 18,3

No hi consta (1) 20,9 18,2

Total 35,3 28,0

Per tipus de discapacitat
Física 40,9 34,9

Altres 36,4 26,8

No hi consta (1) 20,9 18,2

Total 35,3 28,0

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.

Milers de 
persones %

Milers de 
persones %

Milers de 
persones %

Per sexe
Homes 64,5 56,1 1.924,0 51,6 1.988,6 51,7

Dones 50,5 43,9 1.804,3 48,4 1.854,8 48,3

Total 115,0 100,0 3.728,3 100,0 3.843,3 100,0

Per edats
De 16 a 44 anys 38,5 33,5 2.063,7 55,4 2.102,2 54,7

De 45 a 64 anys 76,5 66,5 1.664,7 44,6 1.741,2 45,3

Total 115,0 100,0 3.728,3 100,0 3.843,3 100,0

Nivell de formació assolit
Educació secundària o inferior 78,1 67,9 2.021,7 54,2 2.099,8 54,6

Educació superior 36,9 32,1 1.706,6 45,8 1.743,6 45,4

Total 115,0 100,0 3.728,3 100,0 3.843,3 100,0

Grau de discapacitat
Del 33% al 44% 65,2 56,7

45% o més 38,3 33,3

No hi consta (1) 11,5 10,0

Total 115,0 100,0

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.

Taula 4. Població activa amb discapacitat i sense. Per sexe, edat, nivell de formació 
assolit i grau de discapacitat. Catalunya. 2021
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%

Amb 
discapacitat

Sense 
discapacitat Total

Amb 
discapacitat

Sense 
discapacitat Total

Per sexe
Homes 39,1 83,8 80,6 36,5 84,4 81,0

Dones 34,7 75,7 73,2 33,7 77,9 75,2

Total 37,1 79,7 76,9 35,3 81,1 78,1

Per edats
De 16 a 44 anys 50,0 76,9 76,0 41,4 78,6 77,4

De 45 a 64 anys 31,8 83,5 78,0 32,8 84,4 79,0

Total 37,1 79,7 76,9 35,3 81,1 78,1

Nivell de formació assolit
Educació secundària o inferior 33,5 72,3 68,8 30,4 73,6 69,9

Educació superior 53,3 90,9 89,7 53,1 92,2 90,8

Total 37,1 79,7 76,9 35,3 81,1 78,1

Grau de discapacitat
Del 33% al 44% 52,8 53,8

45% o més 27,4 25,5

No hi consta (1) 21,0 20,9

Total 37,1 35,3

Font: Idescat.

2020 2021

Taula 5. Taxa d'activitat de la població amb discapacitat i sense. Per sexe, edat, nivell de 
formació assolit i grau de discapacitat. Catalunya. 2020-2021

(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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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. En aquest sentit, l’estadística Mercat de 
treball de les persones amb discapacitat 2021 incorpora els canvis de l’EPA que es van dur 
a terme el 2021, amb l’objectiu d’implementar els nous reglaments europeus relatius a les 
enquestes a les llars. 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació sobre aquesta actuació a www.idescat.cat/n4453 

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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