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Nº 70 setembre 2019 

 

PROJECCIONS DE CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ  

 
 L’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Idescat, ha presentat recentment les 

Projeccions de població, que tenen com a objectiu l’avaluació de les xifres 
futures de la població de Catalunya. A partir de les dades de base de l’any 
2018, elabora un escenari de previsió baixa, un d’alta i un ponderat com a 
escenari mitjà, amb projeccions per diferents àmbits territorials i amb 
l’horitzó del 2038 ( i fins al 2061 per al total català) 
 

 Pel Vallès Occidental, les projeccions mitjanes apunten que en vint anys 
passarem dels 915.486 habitants de l’1 de gener de 2018 a 1.058.943 l’1 de 
gener del 2038. Això significa un augment del 15,7% de la població, superior 
al del conjunt de Catalunya que serà del 10,1%. 
 

 Pel que fa el Vallès Oriental i en el mateix període, la població augmentarà 
en un 14,6%. 
 

 El total del Vallès arribaria als 1.523.401 habitants l’any 2038, amb  un 
15,3%% de creixement demogràfic  en vint anys. Representarà el 28,7% del 
total de població de l’àmbit metropolità (ara és un 27,4%).  
 
 
 

 
 

 
 

 L’àmbit metropolità, en aquest escenari mitjà, arribarà l’any 2038 als 
5.311.209 habitants, el que representa un creixement del 10,2%  respecte 
el 2018. Suposarà un 64% del total de la població de Catalunya; la ciutat de 
Barcelona un 20,1%; la resta del Barcelonès un 8% i la resta d’àmbit 
metropolità arribarà a ser un 35,9% del total català. 
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 Les previsions destaquen l’augment de l’índex de dependència de la gent 
gran que, per a l’any 2050, ja superaria el valor 50 tant a Catalunya com a 
la UE (població de 65 anys i més per cada 100 persones d’entre 15 i 65 anys). 
Actualment, el valor d’aquest índex se situa a l’entorn del 30.  
 

 Les persones de més de 65 anys, l’any 2018 a Catalunya, eren un 18,8% del 
total de la població i les previsions per a l’horitzó del 2060 és que arribin a 
ser un 29.8%. 

 
 L’evolució de la població en edat laboral és que s’estabilitzi en uns 5,1 

milions de persones a Catalunya cap a l’any 2030, i que posteriorment hi 
hagi una tendència a la baixa fins als 4,9 milions. 

 
 
 
 

 

  PROJECCIONS DE LA POBLACIÓ     

          

   1 de gener de 2018  1 de gener de 2038 Creixement % 

Vallès Occidental 915.486 1.058.943 143.457 15,7 

Vallès Oriental 405.236 464.458 59.222 14,6 

Total Vallès 1.320.722 1.523.401 202.679 15,3 

Àmbit metropolità 4.818.678 5.311.209 492.531 10,2 

Catalunya 7.543.825 8.304.774 760.949 10,1 

        

% Vallès/ Àmbit Metropolità 27,41 28,68 
  

% Vallès/Catalunya 17,51 18,34 
  

Font: Projeccions de població (base 2018). Idescat, maig 2019. 
  


