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Projeccions de població activa 2021–2041 (base 2010) 

 

L’any 2021, el 59% de la població activa catalana tindrà més de 40 anys 
 

La força de treball creixerà molt menys en la segona dècada del segle que en la 
primera i pot arribar a decréixer 

 
La població activa resident al Barcelonès disminuirà els propers 10 anys 

 
 
En arribar l’any 2021, el tret més important que presentarà la població activa catalana és un marcat 

envelliment. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el grup de població de 40 anys i 

més representarà el 59% del total d’actius, proporció força superior a la del 2010, en què va ser del 

47%. Es preveu que, en aquesta dècada, la població laboral envellirà 2,3 anys fins a arribar a una 

edat mitjana de 42,3 anys.  

 
Els factors determinants de l’envelliment de la població activa seran el pas de les generacions plenes 

(nascudes els anys setanta del segle passat) cap al grup d’edats de més de quaranta anys, i la 

incorporació de les generacions buides (nascudes els anys vuitanta i noranta) al grup de població 

activa jove. 

 
Per altra banda, el creixement de 

la força de treball serà molt més 

baix que la dècada passada o 

fins i tot podria arribar a 

decréixer. La incertesa de com 

evolucionarà el mercat de treball 

dibuixa una forquilla que va des 

d’un creixement net de 192 mil 

actius, en cas que es redreci la 

situació econòmica, a un 

decreixement net de 83 mil actius 

si es manté la situació actual 

d’estancament de l’activitat 

econòmica.  
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Es preveu que la taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys tindrà un estancament en la segona 

dècada del segle XXI, a l’entorn del 78%. La taxa d’activitat masculina de 16 a 64 anys passaria del 

85% al 84% entre el 2010 i el 2021. Pel que fa a les dones, la participació laboral podria tenir un 

augment de dos punts i arribar al 73% de la població femenina de 16 a 64 anys, al final de la dècada. 

 
L’augment de l’activitat en el cas de les dones és degut a un efecte generacional. El trànsit cap a 

edats madures de les dones nascudes en la segona meitat del segle XX, que, en edats joves, han 

tingut uns nivells de participació laboral molt més alts que les seves predecessores, fa preveure que 

hi haurà un creixement molt significatiu de la taxa de participació laboral de la població femenina de 

més de 55 anys, que podria passar del 34% al 44% entre els anys 2010 i el 2021. 

 
Pel que fa a la distribució de la població activa en el territori destaca la pèrdua de pes de la població 

activa metropolitana, que correspondrà, en la seva integritat, a la comarca del Barcelonès, que 

passarà d’aplegar el 30% dels actius catalans l’any 2010 a aplegar-ne el 28% l’any 2021.  

 
El conjunt de les altres comarques metropolitanes, en canvi, augmentaran el seu pes relatiu i es 

preveu que l’any 2021 aplegaran el 38% de la població activa resident a Catalunya, un punt més que 

l’any 2010. El pes de la població activa que residirà fora de l’Àmbit Metropolità, augmentarà en 1,8 

punts fins a arribar al 34,8% de la població activa total en l’horitzó 2021.  

 
 

Les projeccions a l’horitzó del 2041 quantifiquen la raó de dependència entre jubilats i actius 
 
L’Idescat elabora també projeccions a llarg termini, fins al 2041. Malgrat la incertesa existent a tan 

llarg termini és important disposar de dades que permetin analitzar i quantificar l’efecte de 

l’envelliment, que és la característica comuna i principal que presentaran a llarg termini les poblacions 

dels països més desenvolupats.  

 
Es preveu que al 2030 un 62% dels homes i un 50% de les dones de 60 a 64 anys seran laboralment 

actius. Aquestes taxes representen un fort augment en relació amb la situació actual (48% dels ho-

mes i 32% de les dones) i són conseqüència de les noves disposicions legals sobre l’edat de jubilació 

i el període de cotització necessari per accedir a les prestacions de jubilació. Entre la població de 65 a 

69 anys es preveu una taxa d’activitat del 20% i del 17% per a homes i dones respectivament. 

 
L’augment cada vegada més ràpid del nombre d’habitants jubilats, combinat amb el creixement lent 

del nombre d’habitants laboralment actius resultarà en una forta disminució de la raó entre la població 

activa i la població jubilada de 65 anys i més. Actualment, l’any 2011, es compta amb 3,2 habitants 

actius per cada habitant jubilat. Es preveu que, a partir de la tercera dècada d’aquest segle, quan 

comencin a jubilar-se les generacions del baby-boom, nascudes en el primer quinquenni dels anys 

setanta del segle passat es passarà a una situació en la qual hi haurà a l’entorn de 2 actius per cada 

habitant jubilat de 65 anys i més (2,4 el 2031 i 1,8 el 2041). 

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 
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Taula 1. Evolució de la població activa de Catalunya

Any EPA escenari baix escenari mitjà

2001 3.092.800
2002 3.179.300
2003 3.339.500
2004 3.440.000
2005 3.537.100
2006 3.660.300
2007 3.756.600
2008 3.840.400
2009 3.807.600
2010 3.814.700 3.762.736 3.921.134
2011 3.752.457 3.933.418
2012 3.744.712 3.951.046
2013 3.735.599 3.969.771
2014 3.724.517 3.986.701
2015 3.715.679 4.004.709
2016 3.709.258 4.024.119
2017 3.703.764 4.044.614
2018 3.696.667 4.063.604
2019 3.689.148 4.080.096
2020 3.683.891 4.097.296
2021 3.679.483 4.113.669

Font: Idescat.  
 

 

 

Taula 2.  Distribució per edats de la població activa. Evolució 2001-2010 i projecció 2021. Escenari mitjà 

Població activa Percentatges

Cens Estimació Projecció Cens Estimació Projecció 
Edat 2001 2010 2021 Edat 2001 2010 2021

16-24 432.312 353.802 403.416 16-24 13,8 9,0 9,8
25-39 1.364.827 1.706.956 1.290.404 25-39 43,5 43,5 31,4
40-54 992.706 1.380.646 1.738.418 40-54 31,7 35,2 42,3
55-64 306.837 447.151 623.730 55-64 9,8 11,4 15,2
65+ 37.379 32.579 57.701 65+ 1,2 0,8 1,4
Total 3.134.061 3.921.134 4.113.669 Total 100,0 100,0 100,0

Edat mitjana (anys) 38,4 40,0 42,3

Font: Idescat.
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Taula 3. Taxa d'activitat segons el sexe i el grup d'edat . Evolució 2001-2010 i projecció 2021. Escenari mitjà

Taxa d'activitat (%)

Edat

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

de 16 a 24 anys 61,1 52,3 56,8 55,6 50,1 52,9 59,1 52,2 55,7
de 25 a 54 anys 91,9 71,3 81,7 94,4 81,9 88,3 93,7 82,2 88,1
de 55  a 69 anys 48,0 23,1 35,1 51,6 33,8 42,3 54,6 43,8 49,0

De 16  a 64 anys 82,3 61,5 71,9 85,0 71,2 78,2 84,2 72,9 78,7

Font: Idescat.

Cens 2001  Estimació  2010  Projecció 2021

 
 

 

Taula 4.  Població activa per  àmbits del Pla territorial. 
Evolució 2001-2010  i projecció  2021 (escenaris baix i mitjà)

Estimació 
Cens 2001 2010 Escenari baix Escenari mitjà

Àmbit Metropolità 2.188.961 2.626.882 2.420.946 2.683.265
    Barcelonès 1.013.447 1.182.145 1.020.481 1.134.418
    resta Àmbit Metropolità 1.175.514 1.444.737 1.400.465 1.548.847
Comarques Gironines 275.593 382.824 372.423 421.636
Camp de Tarragona 218.808 320.533 319.246 365.351
Terres de l'Ebre 69.857 94.616 91.066 103.823
Àmbit de Ponent 139.260 190.818 179.587 205.422
Comarques Centrals 211.688 264.976 258.527 291.318
Alt Pirineu i Aran 29.894 40.485 37.688 42.854

Catalunya 3.134.061 3.921.134 3.679.483 4.113.669
Font: Idescat.

Projecció 2021

 
 

 

Taula 5.  Distribució percentual de la població activa per  àmbits del Pla territorial. 
Evolució 2001-2010  i projecció  2021. Escenari mitjà

Percentatge

Cens Estimació Projecció
2001 2010 2021

Àmbit Metropolità 69,8 67,0 65,2
    Barcelonès 32,3 30,1 27,6
    resta Àmbit Metropolità 37,5 36,8 37,7
Comarques Gironines 8,8 9,8 10,2
Camp de Tarragona 7,0 8,2 8,9
Terres de l'Ebre 2,2 2,4 2,5
Àmbit de Ponent 4,4 4,9 5,0
Comarques Centrals 6,8 6,8 7,1
Alt Pirineu i Aran 1,0 1,0 1,0

Catalunya 100 100 100
Font: Idescat.  
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Taula 6. Taxes d'activitat de la població de la població de 60 a 69 anys. 
Enquesta Població Activa 2010 i projecció  2020 i 2030. Escenari mitjà

Taxa d'activitat (%)

Edat homes dones homes dones homes dones

60-64 47,8 31,6 54,9 47,0 61,6 49,9
65-69 11,5 8,6 15,8 12,8 19,7 16,7

Font: Idescat.

EPA 2010 Hipòtesi 2020 Hipòtesi 2030

 
 

Taula 7. Població activa i població inactiva de 65 anys i més.
Evolució 1986-2010 i projecció 2021-2041. Escenari mitjà

Any Població Població inactiva Raó entre població activa i
activa de 65 anys i més població inactiva de 65 anys i més (*)

1986 2.311.806 722.688 3,2
1991 2.628.387 847.796 3,1
1996 2.731.672 978.232 2,8
2001 3.134.061 1.066.734 2,9
2011 3.933.418 1.211.488 3,2
2016 4.024.119 1.317.448 3,1
2021 4.113.669 1.426.535 2,9
2026 4.184.803 1.572.531 2,7
2031 4.230.652 1.758.177 2,4
2036 4.206.402 1.986.169 2,1
2041 4.131.106 2.259.400 1,8
(*) Nombre d'habitants  laboralment actius per cada habitant inactiu de 65 anys i més
Font: Idescat.  

 
Nota metodològica 
 
L’Idescat presenta les Projeccions de població activa 2021-2041 (base 2010) que proporcionen la 

projecció de la força de treball de l’economia catalana en els propers trenta anys. Els resultats es 

presenten segons tres escenaris d’evolució (baix, mitjà i alt) que contemplen diferents ritmes de 

creixement de la població activa. S’ofereixen resultats desagregats territorialment en l’horitzó 2021. 

Aquesta nota de premsa se centra principalment en l’escenari mitjà, ja que és el que reflecteix 

l’evolució que es considera més probable del creixement i l’estructura demogràfica de la població de 

Catalunya en els horitzons 2021 i 2041. 
 
La població activa projectada resulta de combinar la projecció de la piràmide de població, d’una 

banda, i la projecció de la participació laboral per sexe i edat de l’altra. En aquesta edició de les 

projeccions de població activa, les xifres de població projectada corresponen a les Projeccions de 

població 2021-2041 (base 2008), que l’Idescat va publicar l’any 2009 i que permeten preveure el 

creixement de la població i l’evolució de l’estructura demogràfica per sexe i edat. Les taxes de 

participació projectades tenen com a punt de partida les dades de l’Enquesta de població activa de 

l’any 2010. 


