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Projeccions de població de Catalunya 2021-2041 (Base 2008) 

 

Catalunya arribarà als 8 milions d’habitants l’any 2021  
 

El major creixement de població es registrarà al Camp de Tarragona 
 
 

Catalunya arribarà als 8 milions d’habitants l’any 2021 fruit de les contribucions tant de la migració 

com del creixement vegetatiu. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la població 

continuarà creixent però a un ritme més baix que el registrat en el darrer decenni. L’evolució futura 

de la població catalana es caracteritzarà pel progressiu envelliment i per una redistribució territorial 

més enllà de l’Àmbit Metropolità.  

 
L’estructura d’edats de la  població catalana en arribar al tercer decenni del segle XXI serà força 

diferent de l’actual. La xifra d’habitants en edat escolar augmentarà i la de majors de 65 anys ho farà 

encara més, mentre que la població en edat laboral tindrà un creixement més baix i perdrà pes dins 

el total de població. 

 
La població creixerà en els 7 àmbits territorials de Catalunya, però amb intensitats diferents. En 

termes relatius, els territoris que creixeran més d’ara fins al 2021, seran el Camp de Tarragona, les 

Comarques Gironines i les Comarques Centrals. El territori que tindrà un menor creixement relatiu 

serà l’Àmbit Metropolità, a causa de l’estancament de la població del Barcelonès. 

 
L’Idescat elabora projeccions de població cada 5 anys. L’actualització d’enguany ofereix un escenari 

principal, l’escenari mitjà i dos escenaris alternatius, alt i baix, que ofereixen la possibilitat d’avaluar 

els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur. Aquesta nota de 

premsa se centra 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 natalitat i la població en edat escolar 
 
La xifra actual de naixements anirà disminuint fins més enllà del 2020, ja que l’augment del nombre 

de fills per dona no serà suficient per compensar la disminució de la xifra de dones en edat fèrtil. 
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La població en edat escolar, de 0 a 15 anys, es mantindrà per damunt dels valors actuals i creixerà 

progressivament fins al 2021. L’augment de població afectarà especialment els nivells educatius de 

primària i secundària. 

 

La població en edat laboral 
 
La població en edat activa, de 16 a 64 anys, augmentarà moderadament en nombres absoluts, fruit 

dels nivells moderats de migració, però perdrà pes en termes relatius. La població en edat laboral 

serà cada cop menys jove, amb una diminució de la xifra d’adults de 16 a 44 anys, i un augment de 

la xifra d’adults de 45 a 64 anys. L’envelliment de la població en edat laboral és una conseqüència 

directa del baby boom dels anys setanta i del descens de fecunditat posterior, ja que les 

generacions plenes dels anys setanta transitaran cap a edats laborals madures i de jubilació, i seran 

substituïdes per generacions menys nombroses. 

 

La població en edat de jubilació 
 
La població major de 65 anys constitueix el tram de població que creixerà més d’ara fins al 2021. Es 

calcula que del 2008 al 2021 la població major de 65 anys augmentarà un 26%. L’envelliment de la 

població és una característica generalitzada en els països avançats i és conseqüència d’una major 

esperança de vida. A Catalunya s’espera un augment de l’esperança de vida fins al 2020 de 2,2 

anys per als homes i 1,9 per a les dones, de manera que l’esperança de vida se situaria en valors 

de 80,4 anys per als homes i de 86,4 anys per a les dones.  

 
La població major de 80 anys augmentarà de manera sostinguda i notable. L’any 2021, la població 

major de 80 anys haurà augmentat un 34% respecte als nivells del 2008, que passarà dels 334 mil 

actuals als 447 mil, un augment de més de 110 mil persones. 

 

La població en el territori (informació ampliada al final de la nota) 
 
Les projeccions de l’Idescat inclouen resultats per a les 41 comarques, la ciutat de Barcelona i els 7 

àmbits del Pla territorial en l’horitzó 2021.  Es preveu que en la propera dècada continuarà la difusió 

de la població més enllà de les comarques metropolitanes: dels tres quarts de milió de persones que 

guanyarà Catalunya d’aquí a l’any 2021, unes 360 mil viuran a les comarques metropolitanes i 400 

mil a les comarques no metropolitanes. 

 
Es reduiran les diferències en les estructures demogràfiques dels àmbits territorials, fruit 

principalment del diferent augment que tindrà en el territori la població de 65 anys i més. Els àmbits 

actualment menys envellits, el Camp de Tarragona i les Comarques Metropolitanes (llevat del 

Barcelonès), són els que registraran previsiblement un major increment de la població en edat de 

jubilació. 
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Les projeccions a l’horitzó de l’any 2041 quantifiquen l’efecte de l’envelliment de la població 
 
L’Idescat elabora també projeccions a llarg termini, fins al 2041. En aquest horitzó la població de 

Catalunya podria ser de 8,9 milions d’habitants segons l’escenari mitjà. 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. 

 
La població major de 65 anys pràcticament es duplicarà d’aquí al 2041. En aquesta data un de cada 

4 catalans serà major de 65 anys (actualment ho és una de cada 6 persones). El creixement de la 

població major de 65 anys tindrà especial intensitat al final del període de projecció per l’arribada de 

les generacions plenes nascudes als anys seixanta i setanta. 

 
Els catalans viuran més anys. En els propers 30 anys l’esperança de vida dels homes podria 

augmentar uns 5 anys i la de les dones 4 anys. Aquesta evolució contribuirà a un creixement  intens 

de la població major de 80 anys, que podria més que duplicar les xifres actuals.  

 
La raó de dependència senil augmentarà notablement i se situarà l’any 2040 en 44 persones majors 

de 65 anys per cada 100 habitants de 15 a 64 anys, nivell similar al que es preveu per a la població 

de la UE-27 on, segons Eurostat, la ràtio serà de 45. 

 

 

Principals resultats per àmbits territorials 
 

Àmbit Metropolità 
En el territori metropolità hi ha un contrast molt marcat entre l’evolució projectada per al Barcelonès i 

la resta de l’Àmbit Metropolità: per al Barcelonès es preveu que en l’horitzó 2021 la població es 

mantingui en els nivells actuals, mentre que per a la resta de comarques metropolitanes es preveu 

que poden tenir un creixement més alt que la mitjana de Catalunya, tal com ha succeït en els 

darrers anys. 

 

Barcelona ciutat 

L’escenari mitjà preveu per l’any 2021 una xifra de residents a la ciutat de Barcelona similar a la de 

l’actualitat, al voltant d’1.600.000 habitants. 

 

Es preveu un increment dels efectius de la base de la piràmide, la població fins a 15 anys. Aquest 

col·lectiu, que podria créixer un 18%, serà el que tindrà un major creixement relatiu. En canvi, es 

preveu una disminució del 6% de la població en edat laboral, de 16 a 64 anys d’edat. De tots els 
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territoris considerats, la ciutat de Barcelona és la que tindrà una progressió més lenta de la xifra 

d’habitants de 65 i més anys d’edat, per la qual es preveu un creixement del 7%. 

 

Resta del Barcelonès 

La població de la resta de la comarca del Barcelonès es preveu que a l’horitzó 2021 romangui en 

nivells molt semblants dels del 2008, al voltant dels 620 mil habitants. Pel que fa a l’evolució de 

l’estructura demogràfica de la comarca del Barcelonès (sense la ciutat de Barcelona), l’escenari 

mitjà preveu que el creixement més important correspondrà al grup de població de més edat (de 65 

anys i més), que podria tenir un augment del 26% respecte a la xifra del 2008. És particularment 

important l’augment de població molt gran a la resta del Barcelonès, amb una previsió de creixement 

del 58% de les xifres d’habitants de 80 i més anys d’edat en l’horitzó 2021. 

 
Es preveu un augment molt moderat dels efectius de població en edat escolar, de 0 a 15 anys, que 

podrien augmentar en un 7% a l’horitzó 2021. En l’horitzó d’aquesta projecció, es preveu una 

disminució neta del 7% de la xifra d’habitants en edat laboral, de 16 a 64 anys. 

 

Resta Àmbit Metropolità 

El conjunt de comarques metropolitanes (sense el Barcelonès) creixerà fins a assolir 3 milions l’any 

2021, un augment del 14%. El més destacat de l’evolució demogràfica de les comarques 

metropolitanes (sense el Barcelonès) serà el creixement ràpid de la població de 65 anys i més, que 

podria passar de 362 mil habitants a 522 mil, un augment del 44%, la qual cosa representa 

l’augment absolut i relatiu més important de gent gran de tot el territori català. L’augment del nombre 

d’habitants de 80 i més anys d’edat pot ser encarà més alt, del 54%.  

 
Es preveu que la població en edat escolar, de 0 a 15 anys podria augmentar el 15%. La població en 

edat laboral, de 16 a 64 anys, passarà d’1,8 milions d’habitants a gairebé 2 milions, la qual cosa 

representa un augment del 8% de la població potencialment activa en el període 2008-2021.  

 

Comarques Gironines 
Les Comarques Gironines constitueixen el segon àmbit de major creixement després del Camp de 

Tarragona. Es preveu que la xifra actual d’habitants creixi fins a assolir 815 mil habitants l’any 2021, 

un creixement del 17% en relació amb la xifra del 2008. El creixement més important en termes 

relatius correspon a la població de 65 anys i més, que podria augmentar en un 30%. La població en 

edat escolar, de 0 a 15 anys pot atènyer 144 mil habitants el 2021, un augment del 26%. La població 

en edat laboral, de 16 a 64 anys sobrepassarà el mig milió, 530 mil habitants, un augment del 12%. 

 

Camp de Tarragona 
L’Àmbit del Camp de Tarragona és el de més creixement projectat en l’horitzó 2021: la població 

podria arribar a 713 mil habitants l’any 2021, la qual cosa representa un creixement del 22% en 

Projeccions de població de Catalunya 2021-2041 (Base 2008)      4/8 
 



                                               Nota de premsa 
 

relació amb la població del 2008. El Camp de Tarragona és l’àmbit on s’espera el creixement més 

important de la xifra de població en edat escolar, que es preveu que augmentarà un 31%. La 

població en edat laboral podria créixer un 16%. El nombre de persones grans que residirà al Camp 

de Tarragona tindrà un dels creixements relatius més alts: la xifra de població de 65 anys i més 

podria arribar a 119 mil habitants el 2021, un augment del 42%. Aquest augment serà més intens 

per al grup de més edat, de 80 anys i més, que pot augmentar en un 50% en relació amb les xifres 

actuals. 

 

Terres de l’Ebre 
Es preveu que el nombre d’habitants residents a les Terres de l’Ebre sigui de 208 mil l’any 2021, un 

augment del 12%. L’estructura demogràfica de les Terres de l’Ebre evolucionarà previsiblement cap 

a un major pes de la població jove, perquè el creixement dels efectius de població en edat escolar 

serà més gran que el creixement dels grups en edats laboral i de jubilació. La població de 0 a 15 

anys, pot registrar un augment del 26%, un dels més alts de tots de tot el territori català. El 

creixement previst de la població en edat laboral és del 9%. En canvi, de la població de 65 anys i 

més se’n preveu un creixement percentual de l’11%, més baix que a la mitjana de Catalunya. 

L’augment de residents de 80 anys i més a les Terres de l’Ebre serà del 18%. 

 

Àmbit de Ponent 
Es preveu que la xifra d’habitants residents en aquest àmbit l’any 2021 serà de 389 mil, un 

creixement, en termes relatius, del 13% respecte la població de partida. L’estructura demogràfica de 

l’àmbit de Ponent evolucionarà previsiblement cap a un major pes de la població jove, perquè el 

creixement dels efectius de població en les edats laborals i grans serà menor que el creixement del 

grup de població en edat escolar. S’espera un creixement del 23% dels efectius de 0 a 15 anys i del 

10% de la població en edat de treballar, de 16 a 64 anys. Es preveu que hi haurà 70 mil habitants de 

65 i més anys i més, fet que representa un augment del 13% en relació amb el 2008. La població de 

80 anys i més tindrà un creixement del 14%.  

 

Comarques Centrals 
Les Comarques Centrals tenen un creixement projectat total més alt que la mitjana de Catalunya. Es 

preveu que la xifra actual creixi fins a assolir 569 mil habitants el 2021, fet que representaria un 

augment del 15%.  

 

Pel que fa el creixement dels efectius dels diferents grups d’edat en l’horitzó 2021, la població en 

edat escolar, de 0 a 15 anys, i la població a la cúspide de la piràmide (de 65 anys i més) creixeran 

en la mateixa proporció, un 21%, mentre que la població en edat laboral tindrà un creixement més 

baix, de l’11%. El creixement de la població de 80 anys i més serà del 24%. 
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Alt Pirineu i Aran 
Es preveu que la població de l’Alt Pirineu i Aran augmentarà un 15% en relació amb la xifra del 

2008, que arribarà als 81.516 habitants l’any 2021. L’estructura demogràfica d’aquest àmbit 

evolucionarà previsiblement cap a un major pes de la població jove, perquè el creixement relatiu 

dels efectius de població jove (23%) serà força més alt que el creixement de la població en edat 

laboral (9%) i de jubilació (12%). El creixement del nombre d’habitants de més edat, de 80 anys i 

més serà només del 2%, el creixement relatiu més baix de tot el territori català. 

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 

 

 

Creixement de la població de Catalunya
Escenari mitjà

Any Població
a 1 de gener absolut relatiu (%)

2002 6.356.889 171.905 2,7
2003 6.528.794 122.763 1,9
2004 6.651.557 149.555 2,2
2005 6.801.112 144.948 2,1
2006 6.946.060 148.156 2,1
2007 7.094.216 148.242 2,1
2008 7.242.458 124.023 1,7
2009 7.366.481 57.760 0,8
2010 7.424.241 55.674 0,7
2011 7.479.915 58.142 0,8
2012 7.538.057 60.234 0,8
2013 7.598.291 59.346 0,8
2014 7.657.637 56.476 0,7
2015 7.714.113 53.928 0,7
2016 7.768.041 51.351 0,7
2017 7.819.392 49.062 0,6
2018 7.868.454 47.009 0,6
2019 7.915.463 45.136 0,6
2020 7.960.599 43.538 0,5
2021 8.004.137 - -

Font: Idescat
2002-2008: Estimacions postcensals de població. 
2009-2021: Projeccions de població

Creixement total
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Població per edat i sexe a 1 de gener. Catalunya. 2008 i  2021.

Font: Idescat
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Evolució de la població a 1 de gener per grups d'edat. Escenari mitjà. Milers.

2001 2006 2008 2011 2016 2021 2040

De 0 a 15 anys 928 1.068 1.145 1.248 1.352 1.354 1.354
de 0 a 2 anys 182 234 250 270 244 220 280
de 3 a 5 anys 167 212 231 256 265 238 272
de 6 a 11 anys 336 375 410 456 532 535 495
de 12 a 15 anys 243 247 254 266 311 362 307

De 16 a 64 anys 4.240 4.727 4.923 4.986 5.052 5.166 5.205
de 16 a 24 anys 780 690 686 655 651 725 768
de 25 a 44 anys 1.994 2.376 2.488 2.484 2.368 2.156 2.170
de 45 a 54 anys 814 912 959 1.031 1.143 1.288 988
de 55 a 64 anys 652 749 790 816 889 997 1.280

De 65 i més anys 1.086 1.151 1.175 1.246 1.364 1.484 2.315
de 65 a 79 anys 838 844 841 872 934 1.037 1.584
de 80 anys i més 248 307 334 374 430 447 732

Total 6.253 6.946 7.242 7.480 7.768 8.004 8.875

Font: Idescat  

Projeccions de població de Catalunya 2021-2041 (Base 2008)      7/8 
 



                                              
 

Projeccions de població de Catalunya 2021-2041 (Base 2008)      8/8 
 

 Nota de premsa 

 

Evolució de la població per territori a 1 de gener. Escenari mitjà. Milers.

2008 2011 2016 2021 2011 2016 2021

Àmbit Metropolità 4.863 4.983 5.120 5.229 102 105 108
    Barcelona 1.595 1.602 1.596 1.589 100 100 100
    resta Barcelonès 619 622 622 621 100 100 100
    resta Metropolità 2.649 2.759 2.903 3.018 104 110 114
Comarques Gironines 695 731 776 815 105 112 117
Camp de Tarragona 585 623 672 713 106 115 122
Terres de l'Ebre 185 192 200 208 104 108 112
Àmbit de Ponent 345 359 375 389 104 109 113
Comarques Centrals 496 517 545 569 104 110 115
Alt Pirineu i Aran 73 75 79 82 103 108 112

Catalunya 7.242 7.480 7.768 8.004 103 107 111

Font: Idescat

base 2008 = 100

 
 

 

Evolució de la ràtio de dependència senil *. Catalunya, Espanya i UE27
Escenari mitjà

2008 2010 2020 2030 2040

Catalunya 24 24 28 33 44
Espanya 24 24 27 34 46
UE27 25 26 31 38 45

*població de 65 anys i més per cada 100 habitants de 15 a 64 anys

Font: Idescat i Eurostat  
 

 

 


