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1. 
Introducció1 

Les economies avançades es troben immerses dins la recessió més greu 
de les darreres dècades, amb unes repercussions que no només són 
temporals, sinó que afecten diversos aspectes estructurals. Així, la crisi 
econòmica també està incidint de manera significativa sobre les 
variables demogràfiques, tot i que els canvis poblacionals són lents i 
sovint triguen un cert temps a reflectir-se en les dades.  
 
En aquesta publicació s’analitzen les principals fonts d’informació de la 
població de Catalunya, se’n descriu l’evolució més recent i es compara 
aquest comportament amb el del període previ a la crisi. El treball 
s’organitza de la manera següent. Després d’aquesta introducció, en el 
capítol 2 s’analitzen amb profunditat el creixement de la població de 
Catalunya i els principals patrons demogràfics de les tres darreres 
dècades. L’apartat tres posa èmfasi en el component de la immigració i 
alhora fa un breu repàs de les principals teories econòmiques que 
analitzen els determinants de l’atracció d’immigració. El capítol quatre 
se centra en l’estudi dels fluxos d’entrada i sortida de població a 
Catalunya, a partir de diverses fonts estadístiques. L’apartat cinc 
analitza diversos indicadors d’envelliment poblacional i la seva 
evolució. Finalment, el treball es tanca amb un capítol de conclusions.  
 

El treball parteix de la idea que en les tres darreres dècades es poden 
distingir tres etapes diferents quant a evolució de la població de 
Catalunya. A la primera etapa, que inclou les dècades dels anys 
vuitanta i noranta del segle passat, es va produir un estancament 
demogràfic, per l’adopció de patrons de baixa fecunditat similars als 
d’altres països avançats: el nombre de fills per dona va caure fins a 
mínims, i per sota de la mitjana europea, i al mateix temps va 
començar a produir-se un cert retorn de persones que dècades 
anteriors havien emigrat des d’altres territoris de l’Estat espanyol, tant 
a causa de la crisi econòmica de principis dels anys vuitanta com 
perquè una part d’aquesta població es va jubilar i va decidir retirar-se 
al seu lloc d’origen. En definitiva, això va comportar un creixement 
pràcticament nul de la població i una tendència progressiva a 
l’envelliment poblacional. 
 
 

 
  1 L’autora graieix els aclariments i comentaris de Josep Anton Sánchez Cepeda 

(Idescat). 
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La segona etapa, des de finals dels anys noranta del segle passat fins a 
l’inici de l’actual crisi econòmica (aproximadament l’any 2008), va 
caracteritzar-se per un intens creixement demogràfic. El model de 
creixement econòmic d’aquella etapa, basat en una expansió poc 
sostenible de la construcció i de l’endeutament privat, va generar una 
forta creació d’ocupació i va atraure un gran nombre de persones 
estrangeres a Catalunya. 
 
En pocs anys, Catalunya va passar de tenir una baixa proporció 
d’immigració estrangera a ser un dels territoris dels països avançats 
amb un percentatge més alt d’immigració (per sobre del 15 % de la 
població). L’augment de la immigració va ser molt intens i molt 
concentrat en el temps, a diferència del que va passar a altres països 
europeus, on l’augment de la immigració al llarg de la segona meitat 
del segle XX va ser un procés més lent i ordenat. La intensitat amb què 
va arribar població estrangera a Catalunya va conduir a un fort 
creixement poblacional, alhora que va ajudar a moderar-ne 
l’envelliment i a elevar lleugerament el nombre de naixements.   
 
Gràfic 1. Tres etapes en l’evolució recent de la població de Catalunya 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: estimacions de població de l’Idescat, l’1 de gener de l’any corresponent.  

 
La tercera etapa, que s’inicia a partir de la crisi econòmica, ha suposat 
una aturada del creixement de la població. En els primers anys de la 
crisi l’entrada neta de població estrangera va moderar-se, si bé va 
continuar sent positiva. Les dades corresponents a anys més recents ja 
mostren que canvia la tendència i es comença a produir una sortida 
neta de població estrangera, la qual cosa ha determinat una 
estabilització del total de població resident a Catalunya, i fins i tot un 
retrocés al llarg de l’any 2012. No obstant això, fins ara els fluxos de 
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sortida de població estrangera, tot i l’elevat atur, no són gaire 
nombrosos: Catalunya continua mantenint un percentatge elevat de 
població estrangera, que s’ha reduït només una mica arran de la crisi 
econòmica.  
 
En conclusió, la sortida neta de població estrangera és el factor 
fonamental que ha provocat que, per primera vegada en molts anys, la 
població de Catalunya comenci a registrar una tendència descendent. 
Un segon factor està relacionat amb la sortida, encara poc significativa 
però creixent, de catalans que marxen a l’estranger a la recerca de 
millors oportunitats laborals. Paral·lelament, la crisi accelera 
l’envelliment demogràfic, a causa de l’emigració de persones de 25 a  
54 anys —població estrangera i autòctona— i també perquè el nombre 
de naixements es redueix gradualment, entre altres factors, perquè la 
població té unes expectatives econòmiques força negatives.  
 

Cal destacar que aquest increment de la mobilitat laboral no és 
exclusiu de Catalunya. La crisi ha provocat un increment de les 
divergències cícliques en el si de la UEM: els països perifèrics 
experimenten una profunda recessió i una pèrdua de benestar molt 
substancial, mentre que els països del centre d’Europa, tot i registrar 
un estancament i una evolució econòmica decebedora, en cap cas estan 
vivint un deteriorament tan acusat com la perifèria. Tots aquests 
factors han generat un increment de la mobilitat laboral del sud 
d’Europa cap al nord (vegeu Comissió Europea, 2013). 
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2. 
Creixement demogràfic 

Per tal d’analitzar la població de Catalunya i la seva evolució, 
bàsicament es disposa de tres tipus d’informació: el padró municipal, 
els censos poblacionals i les estimacions de la població anual que 
realitzen els instituts d’estadística. Aquesta coexistència de diferents 
xifres de població és força generalitzada dins de l’àmbit de l’estadística 
oficial. 
 
En primer lloc, el padró municipal és un registre administratiu dels 
habitants d’un municipi. Les seves dades, que tenen caràcter oficial, 
mostren la població a 1 de gener de cada any. Tot i que el padró té 
l’avantatge d’oferir dades anuals de població amb molta immediatesa, 
la seva funció és eminentment administrativa. 

 
Gràfic 2. Població de Catalunya segons diverses fonts estadístiques 

(milions de persones) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Font: Idescat. 

 

En segon lloc, els censos poblacionals són operacions molt exhaustives 
i de naturalesa estructural, que es realitzen cada deu anys (el darrer 
cens correspon a l’any 2011). 
 
En tercer i darrer lloc, els instituts d’estadística realitzen estimacions 
de la població de cada any, de base censal, utilitzant la informació 
disponible en cada moment sobre l'evolució dels fenòmens 
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realitzen aquest tipus d’estimacions de població de Catalunya, 
proporcionant unes xifres que són lleugerament diferents. 
 

Totes aquestes fonts d’informació posen de manifest que des dels anys 
vuitanta del segle XX la població de Catalunya ha crescut de manera 
significativa: segons la font oficial, que és el padró, del 1981 a principis 
del 2013 el nombre d’habitants de Catalunya ha passat de gairebé sis 
milions a 7.546.522. Aquesta xifra supera el volum de població de 
països europeus com Dinamarca o Finlàndia (aproximadament 5,5 
milions d’habitants) i és similar a la de països com Bulgària (7,3 mi-
lions d’habitants) o Suïssa (7,9 milions). La població de Catalunya 
representa un 16 % de la població del conjunt de l’Estat, un 2,3 % de la 
de la zona euro i un 1,5 % de la de la UE27. 
 
Gràfic 3. Taxa bruta de creixement de la població (taxa per mil habitants) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: variació anual de la població a 31 de desembre, dividida per la població a la meitat del període. 

Font: Idescat. 
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que partia d’un valor de 2,4 fills per dona a finals dels anys setanta, va 
baixar fins a mínims cap a la meitat dels anys noranta (1,14 l’any 1995). 
Al mateix temps, el creixement migratori també va ser molt baix (en 
alguns anys fins i tot negatiu) en aquesta primera etapa, perquè 
l’entrada de població procedent d’altres territoris de l’Estat va ser molt 
reduïda (després de l’intens fenomen immigratori de la dècada dels 
anys seixanta). 
 
A partir de l’any 1999 es va iniciar una segona etapa, caracteritzada per 
un fort creixement de la població, derivat de l’entrada de persones 
procedents de l’estranger. En el període 2000-2008 la població va 
créixer a un ritme anual acumulatiu d’un 2,1 %, molt superior als de la 
zona euro i la UE27 (on el creixement anual va ser d’un 0,6 % i d’un 
0,4 %, respectivament), i també superior al d’Espanya (d’un 1,5 % 
anual). 
 
Gràfic 4. Indicador conjuntural de fecunditat (fills per dona) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Idescat i Eurostat. 

 
El fort augment poblacional que va tenir lloc a Catalunya durant el 
període 2000-2008 es va derivar fonamentalment del creixement 
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Els fenòmens immigratoris no són un fet nou en l’economia catalana, 
ja que històricament s’han registrat processos similars. No obstant 
això, l’onada immigratòria més recent té com a característica específica 
que fonamentalment l’ha protagonitzat població extracomunitària 
d’una procedència geogràfica notablement diversificada. En canvi, no 
s’han produït entrades significatives de població d’altres territoris de 
l’Estat espanyol. Així, tot i que durant aquells anys de creixement 
econòmic algunes regions espanyoles continuaven presentant taxes 
d’atur molt elevades, no es van produir moviments destacables cap a 
altres territoris on la taxa d’atur s’havia reduït de manera intensa (com 
Catalunya, Navarra o el País Basc).  
 

Finalment, en la darrera etapa (2009-2013), caracteritzada per la crisi 
econòmica, el canvi més rellevant és que s’ha frenat el creixement 
demogràfic. L’increment demogràfic en aquest període és d’un 0,5 % 
anual acumulatiu, clarament inferior al creixement del període previ a 
la crisi (superior a un 2 %). A més, a mesura que la crisi s’allarga, 
aquest estancament de la població es fa més evident: el 2009 la 
població de Catalunya encara es va incrementar un 1,6 %, mentre que 
els anys 2010, 2011 i 2012 va créixer un 0,6 %, un 0,5 % i un 0,2 %, 
respectivament; al mateix temps, la darrera dada (corresponent a l’1 de 
gener del 2013) mostra el primer descens, en molt de temps, de la 
població de Catalunya (cau un 0,4 % anual). 
 
La principal explicació d’aquest canvi de tendència és el comportament 
de la immigració: la forta recessió que registra l’economia catalana ha 
provocat que el saldo migratori s’hagi tornat negatiu, és a dir, s’està 
produint una sortida neta de població estrangera i autòctona cap a 
l’estranger, a la recerca de millors oportunitats laborals. De fet, la 
darrera dada de població del padró (de gener del 2013) posa de 
manifest que hi ha 32.302 estrangers menys que fa un any, mentre que 
de persones no estrangeres (persones que resideixen a Catalunya i 
administrativament tenen la nacionalitat espanyola), n’hi ha 7.916 
més. Cal tenir en compte, però, que l’increment de població de 
nacionalitat espanyola l’explica l’augment del nombre de 
naturalitzacions, és a dir, el volum de persones nascudes fora de l’Estat 
espanyol que en obtenir la nacionalitat espanyola passen a ser 
comptabilitzades com a no estrangeres. Quan s’analitzen les dades del 
padró de gener del 2013 segons el lloc de naixement, s’observa que el 
retrocés poblacional ha afectat tant la població autòctona com la 
nascuda a l’estranger: s’ha experimentat un descens anual de           
19.925 persones nascudes a l’estranger i una reducció de 4.461 
persones nascudes a l’Estat espanyol. 
 
Paral·lelament a la lleu pèrdua de població estrangera, en el moment 
actual el creixement natural de la població continua en valors molt 
reduïts. Això s’explica, en bona part, per factors estructurals, ja que 
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Catalunya presenta el mateix patró de baixa fecunditat que caracteritza 
els països del sud d’Europa. Però a aquesta tendència estructural se li 
sumen actualment factors conjunturals: el nombre de naixements 
també comença a veure’s afectat per les negatives expectatives 
econòmiques i perquè el nombre de dones en edat fèrtil ha disminuït 
(de fet, el nombre de naixements s’ha anat reduint gradualment des de 
l’any 2008). En aquest sentit, cal destacar que, a escala europea, en 
general, els països que tenen una despesa pública de suport a la família 
inferior també presenten ràtios de fecunditat més baixos (com ara els 
països del sud d’Europa, entre els quals figura Catalunya, i alguns de 
l’est d’Europa). Per contra, els estats que registren una fecunditat més 
elevada són França, Irlanda, Suècia i el Regne Unit, territoris que 
destinen força recursos a aquest tipus de polítiques (excepte en el cas 
del Regne Unit).  
 
Gràfic 5. Prestacions socials de suport a la família i indicadors de fecunditat de 

diversos països europeus (any 2010) 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Eurostat i Idescat. Dades Seepros (despesa per habitant en paritats de poder de compra). 
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3. 
Població estrangera 

3.1. Comparació internacional i principals 
països d’origen   
 

La globalització econòmica que ha tingut lloc durant les darreres 
dècades ha afavorit l’increment de la mobilitat internacional i dels 
fluxos migratoris. Tot i que en temps passats ja es van registrar onades 
migratòries molt intenses (com la de ciutadans europeus que van 
emigrar al continent americà al segle XIX i a principis del segle XX), la 
principal característica de l’etapa actual és que les migracions 
internacionals s’han mundialitzat (Arango, 2007); és a dir, creix el 
nombre de països que participen en el procés, alhora que es 
diversifiquen les rutes migratòries, si bé el principal flux de població és 
el de persones de països en desenvolupament que emigren cap a les 
economies avançades. 
 
En aquest context global, els darrers deu anys Catalunya ha 
experimentat una onada immigratòria molt intensa. Cal recordar que 
l’any 1999 Catalunya presentava un pes de la població estrangera molt 
inferior al d’altres països de l’entorn. Segons el padró d’habitants, el 
pes de la població estrangera a Catalunya era d’un 2,3 %. En canvi, en 
poc més d’una dècada la participació de la població estrangera va 
assolir un dels valors més alts de l’OCDE: a principis del 2010 la 
presència de la població estrangera arribava ja a un 16 % del total de 
població. Alguns anys el creixement de la població estrangera, segons 
el padró, va arribar a superar el 40 % anual. Els tres darrers anys 
aquest pes relatiu s’ha reduït una mica: a principis del 2013 era d’un 
15,3 %, la qual cosa en termes absoluts equival a 1.154.477 persones 
estrangeres. 
 
Un indicador alternatiu, que acostuma a ser més elevat que l’anterior, 
és el percentatge de població nascuda a l’estranger, concepte que 
inclou també la població estrangera que s’ha nacionalitzat després de 
diversos anys de residència. Cal tenir en compte que ha adquirit la 
nacionalitat administrativa espanyola una part rellevant del conjunt de 
persones que han immigrat durant els darrers anys, en particular, els 
ciutadans llatinoamericans, als quals només s’exigeix una residència 
continuada de dos anys per aconseguir la nacionalització. El pes de la 
població nascuda a l’estranger sobre la població total de Catalunya se 
situava en un 17,5 % a principis del 2013.  
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No es descarta que la xifra de població estrangera que ofereix el padró 
estigui lleugerament sobreestimada, ja que és més fàcil recollir les altes 
en el padró que no pas les baixes. Tal com apunta l’estudi de Moreno i 
Bruquetas (2011), els immigrants indocumentats tenen alts incentius 
per empadronar-se, perquè així accedeixen a alguns drets socials i 
poden presentar proves d’arrelament en possibles processos de 
regularització. No obstant això, aquest biaix a l’alça sembla que no és 
gaire significatiu, ja que la informació del cens de població, que és la 
més exhaustiva de les operacions estadístiques sobre població, mostra 
una proporció de població estrangera a Catalunya força similar a la del 
padró: segons el cens, el novembre del 2011 el percentatge de població 
estrangera era d’un 15 %; en una data similar (l’1 de gener del 2012) el 
padró comptabilitzava un percentatge una mica més alt, d’un 15,7 %.  
 

Gràfic 6. Evolució de la població estrangera a Catalunya (milers de persones) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: les dades anuals fan referència a l'1 de gener de l'any corresponent. 

Font: padró. 

 
Pel que fa a les economies avançades, el període 2000-2008 Espanya 
va ser una de les que va rebre més població estrangera en termes 
absoluts. En aquest cas, la proporció de persones estrangeres és molt 
elevada, del 11,7 % segons el padró del 2013, tot i que una mica inferior 
a la de l’àmbit català. De fet, Catalunya es configura com un dels 
territoris amb més pes dels residents estrangers, juntament amb les 
Illes Balears (20,1 % de població estrangera), el País Valencià (16,8 %), 
Múrcia (15,7 %) i Madrid (14,7 %).  
 

A escala internacional, els països que presenten un estoc més gran de 
població estrangera són Luxemburg (on el 43,8 % de la població és 
estrangera) i Suïssa (21,7 %). En el cas de Luxemburg, aquest elevat 
percentatge lògicament té a veure amb la petita dimensió territorial i 
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l’elevat pes com a centre financer i com a seu d’algunes institucions 
europees. Tot seguit, figuren Catalunya, Espanya i Àustria (tots per 
sobre d’un 10%). 

 
Quadre 1. Població estrangera a diversos països de l'OCDE 

(% de la població total)          

  
Població estrangera  

Població nascuda a 
l'estranger 

  1999 2011  1999 2011 

Luxemburg 36,0 44,9  32,8 42,1 

Austràlia —  —  23,1 26,7 

Suïssa 19,2 22,4  21,6 27,3 

Catalunya 2,9 15,7  4,0 17,7 

Espanya 2,3 12,4  3,7 14,6 

Irlanda 3,1 12,0  8,2 16,8 

Àustria 8,6 11,5  10,8 16,0 

Estats Units 6,3 6,8  10,6 13,0 

Alemanya 9,0 8,5  12,4 13,1 

França 5,6 6,0  10,1 11,6 

Bèlgica 8,8 10,6  10,2 14,9 

Grècia 2,5 6,7  — 6,6 

Itàlia 2,2 8,0  3,9* 9,0 

Regne Unit 3,8 7,7  7,6 12,0 

Països Baixos 4,1 4,7  9,8 11,4 

Portugal 1,9 4,2  5,1 8,3 

Japó 1,2 1,6  s/d s/d 

*Any 2001. 
Les dades de Catalunya corresponents als anys 1999 i 2011 s'han obtingut del padró dels anys 2000 i 2012 
(l'1 de gener de cada any). 
Font: INE (dades de Catalunya ) i OCDE. 

  

La gran majoria dels estrangers residents a Catalunya és d’origen 
extracomunitari. Només el 26,5 % dels estrangers són de la UE; aquest 
percentatge disminueix fins a un 16,4 % si no es té en compte la 
immigració procedent de Romania i Bulgària, països que han tingut un 
protagonisme destacat en l’augment de la immigració a Catalunya. 
 
Per continents, Amèrica del Sud i Àfrica són els que concentren la 
major part de població estrangera. Per països, la població originària del 
Marroc és la que té un pes més elevat a Catalunya (representa un 
20,4 % de la població estrangera). La proximitat geogràfica i diversos 
factors econòmics tenen una importància cabdal en aquest fet. 
Romania, Equador, Bolívia i Colòmbia són altres països que també 
tenen un pes molt important. Si es compara amb Espanya, la població 
estrangera de Catalunya té una participació més alta de població 
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africana i asiàtica (bàsicament de la Xina, Pakistan i l’Índia), i en canvi, 
una participació inferior de població procedent de la UE27.  

 
Gràfic 7. Població estrangera segons nacionalitat. Any 2013 (% sobre el total) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Font: Padró d’habitants  publicat per l’INE i l’Idescat (1 de gener de 2013). 

 

 

D’altra banda, ja s’ha avançat en apartats anteriors que a partir de la 
crisi econòmica s’ha estancat la immigració, i fins i tot s’ha produït una 
sortida neta en els anys més recents. Tot i això, l’evolució per 
nacionalitats és força diferent. El descens més pronunciat correspon al 
grup d’estrangers procedents de països llatinoamericans (en particular, 
de l’Equador, Colòmbia, Bolívia i el Perú), que és el primer col·lectiu 
que a partir de la crisi econòmica ha mostrat més tendència al retorn. 
Altres comunitats nombroses, com les procedents del Marroc, 
Romania o Pakistan, havien fins i tot augmentat durant els primers 
anys de crisi, però segons les darreres dades (del 2013) ja comencen a 
registrar un descens (si bé molt inferior al que registren els estrangers 
d’origen llatinoamericà). 

UE27
(26,5%)

Amèrica del Sud
(23,8%)

Àfrica
(27,5%)

Àsia
(12,2%)

Països europeus no 
comunitaris

(5,2%)

Amèrica Central         
i el Carib           (5,1%)

Amèrica del Nord
(1,3%)

Marroc  (20,4%)

Xina  (4,3%) 
Pakistan  (4%)

Equador (4,4%) 
Bolívia  (4,1%) 
Colòmbia  (3,3%)

Romania  (9%) 
Itàlia  (4,3%) 
França  (2,9%)

Romania  (9%) 
Itàlia  (4,3%) 
França  (2,9%)

Equador (4,4%) 
Bolívia  (4,1%) 
Colòmbia  (3,3%)
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Quadre 2. Població estrangera per comarques (1 de gener del 2012)   

  
% de població 

estrangera 
sobre el total 

% d'immigració 
no comunitària

% de la primera 
comunitat d'estrangers 

sobre el total de 
població estrangera

% de les dues primeres 
comunitats d'estrangers sobre el 

total de població estrangera

Alt Empordà 27,7 19,5 28,3 41,2

Segarra 26,8 26,3 28,4 50,0

Baix Empordà 21,7 17,2 37,0 46,3

Montsià 21,6 18,7 44,6 59,1

Selva 21,6 16,5 13,7 26,4

Baix Ebre 21,2 16,8 24,8 49,5

Gironès 20,9 19,3 25,2 38,1

Vall d'Aran 20,0 17,1 33,5 43,2

Pla d'Urgell 19,7 18,1 37,7 61,2

Segrià 19,5 18,2 28,3 46,0

Tarragonès 19,2 16,4 25,8 37,0

Baix Camp 18,9 15,4 31,2 48,3

Urgell 18,5 17,8 30,7 59,9

Barcelonès 18,0 14,9 9,1 16,6

Noguera 17,6 16,6 35,4 56,8

Ribera d'Ebre 17,0 11,5 23,3 45,0

Alta Ribagorça 16,4 14,8 37,0 51,9

Garraf 16,0 9,5 14,8 24,2

Pla de l'Estany 15,9 14,3 25,9 44,0

Cerdanya 15,9 11,6 22,3 34,5

Baix Penedès 15,3 12,9 41,6 51,9

Garrotxa 14,9 13,3 16,2 29,3

Pallars Sobirà 14,6 11,9 41,9 51,1

Osona 14,2 13,0 46,1 53,9

Pallars Jussà 14,1 12,4 20,7 40,9

Terra Alta 13,9 11,1 56,8 63,8

Alt Camp 13,7 12,1 38,3 56,5

Solsonès 13,5 12,6 42,6 69,6

Alt Urgell 13,3 8,1 27,0 36,3

Garrigues 13,3 12,6 52,3 72,9

Priorat 12,7 10,2 32,7 60,4

Conca de Barberà 12,6 11,6 30,4 59,6

Alt Penedès 12,2 11,0 46,9 51,6

Maresme 12,2 10,2 30,1 35,8

Bages 12,1 11,0 39,1 51,9

Vallès Occidental 11,4 10,1 26,1 34,3

Baix Llobregat 11,4 9,5 25,0 32,3

Vallès Oriental 10,7 9,7 25,8 34,0

Anoia 9,5 8,6 43,3 54,9

Berguedà 9,3 8,3 33,7 55,2

Ripollès 8,7 7,8 42,1 52,8

Catalunya 15,7 13,2 20,2 29,1

Font: Idescat, a partir de l'explotació estadística del padró. 
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Pel que fa a l’estructura d’edats de la població estrangera, cal tenir en 
compte que una gran part dels immigrants va arribar a Catalunya en 
una etapa de fort creixement econòmic i de notable creació d’ocupació, 
amb l’objectiu d’aconseguir un lloc de treball que permetés millorar el 
nivell de vida. Això explica que l’estructura d’edats de la població 
estrangera estigui fortament concentrada en els estrats centrals i es 
correspongui amb població en edat de treballar. Així, en la piràmide 
d’edat dels estrangers que resideixen a Catalunya els grups d’edat joves 
tenen un pes més alt que en la piràmide de la població total, mentre 
que la població de més de 45 anys clarament hi té un pes més inferior.  
 
Per acabar, també cal tenir en compte que la població estrangera es 
distribueix de manera heterogènia pel territori català. Les comarques 
que tenen una proporció més alta de població estrangera són l’Alt 
Empordà, la Segarra i el Baix Empordà (un 27,7 %, un 26,8 % i 
un 21,7 %, respectivament). Si es descomptessin, però, els estrangers 
procedents de la UE (tret de Bulgària i de Romania), llavors la primera 
posició l’ocuparia la Segarra, i la segona i tercera correspondrien a l’Alt 
Empordà i el Gironès, respectivament. Al mateix temps, les comarques 
on hi ha més concentració de població estrangera en un sol país de 
procedència són la Terra Alta (el 56,8 % de la població estrangera és de 
Romania), les Garrigues (un 52,3 % dels estrangers és de Romania) i 
Osona (un 46,1 % de la població estrangera és d’origen marroquí). 
 
 

3.2. Principals determinants de l’atracció 
d’immigració 
 

El treball de Massey et al. (1994) fa un breu repàs de les principals 
teories sobre la migració dins la literatura econòmica. En primer lloc, 
la teoria neoclàssica relaciona els moviments migratoris amb les 
diferències de salaris entre territoris i amb la probabilitat d’obtenir un 
treball al país de destinació, variables que, al seu torn, són causades 
per les diferències geogràfiques en l’oferta i demanda de treball. També 
té en compte que emigrar té un cost (monetari i psicològic). Els treballs 
empírics que es fonamenten en la teoria neoclàssica sovint utilitzen les 
diferències en renda per càpita com a aproximació a les diferències 
salarials entre territoris. 
 
D’altra banda, la teoria del mercat de treball dual assenyala que la 
migració laboral internacional es basa en la contínua demanda de 
treballadors estrangers de les societats desenvolupades (que suposa un 
factor pull o d’atracció), i no en els salaris baixos o l’elevat atur dels 
països d’origen (factors push o d’expulsió). Una de les possibles 
explicacions d’aquesta demanda contínua de treballadors estrangers és 
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la necessitat de cobrir els llocs de treball menys remunerats i que tenen 
pitjors condicions, davant la dificultat que els treballadors nadius els 
vulguin ocupar.  
 

Una teoria més recent és l’anomenada nova economia de la migració, 
que considera que la decisió d’emigrar la pren una unitat més àmplia 
que l’individu, normalment la família. L’objectiu prioritari de 
l’emigració no és maximitzar la renda, sinó diversificar el risc. Les llars 
tenen forts incentius per combinar a la vegada emigració i activitats 
locals. Per tant, les polítiques governamentals relacionades amb el 
mercat de treball (com les prestacions d’atur), els mercats de capitals, 
els mercats d’assegurances, etc., poden afectar significativament els 
incentius a la mobilitat internacional.  
 

També cal tenir en compte les teories que estudien la persistència de 
les migracions. Moreno et al. (2005) parteixen de la idea que quan 
s’inicia el moviment migratori es genera una inèrcia independent dels 
factors d’atracció i expulsió. Dins d’aquestes teories, destaca la que fa 
referència a xarxes d’emigrants d’una mateixa comunitat. Aquestes 
xarxes incrementen la probabilitat de noves migracions, perquè 
faciliten l’arribada de noves persones de la mateixa procedència (els 
immigrants més antics poden ajudar a trobar feina o allotjament, com 
afirma Jennissen, 2003). 
 
Pel que fa a treballs empírics, hi ha alguns estudis que analitzen el cas 
català i l’espanyol. En primer lloc, el treball de Moreno et al. (2005) 
estudia els principals determinants de la immigració que va arribar 
durant el període 1994-2004, a partir d’un panel de dades de quinze 
països d’origen. Les variables que resulten més significatives i que 
exerceixen més efecte són el volum d’immigrants del país d’origen (fet 
que demostra que les xarxes d’immigrants del mateix país són molt 
importants), el nivell de pobresa del país d’origen, el percentatge de 
població urbana del país de procedència (com més percentatge, menys 
fluxos immigratoris) i la ràtio entre la taxa d’atur d’Espanya i la del 
país d’origen. 
 
El treball de Jordi (2008), que realitza una aproximació econòmica de 
les dades d’immigració de Catalunya, en primer lloc, suggereix que les 
oportunitats laborals de l’etapa de creixement econòmic han estat el 
principal factor d’atracció de la immigració. En segon lloc, també 
esmenta com a possible factor d’atracció una regulació jurídica poc 
adequada, que no ha estat suficient per donar resposta a un fenomen 
tan complex com el de la immigració. Així, no es van incentivar els 
canals de la immigració legal (amb unes quotes d’admissió restrictives) 
i, quan s’acumulava un ampli volum d’immigrants en situació 
irregular, es realitzaven amplis processos de regularització: la major 
part de persones que disposen de permís de residència va obtenir-lo 
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amb aquestes regularitzacions, després d’haver entrat de manera 
irregular o d’haver esgotat el termini de tres mesos corresponent al 
visat de turista (Dolado, 2008).  També en el treball de Tarrés, Paül i 
Ganau (2013), que fa una anàlisi descriptiva de les dades d’immigració 
des de l’any 2000, s’apunta que, per a alguns immigrants, Catalunya 
representava una terra de pas per immigrar a altres països 
centreeuropeus. No obstant això, l’augment de les restriccions a la 
immigració a França i a Alemanya van provocar que Catalunya es 
convertís en destinació final. 
 
Finalment, Lacuesta i Puente (2010) analitzen l’efecte del cicle 
econòmic sobre l’entrada i sortida d’immigrants, a partir d’un panel de 
fluxos bilaterals de països, i troben evidència que el creixement del PIB 
per capita del país de destinació té un paper molt important en les 
entrades. En el cas de les sortides, l’efecte del creixement del país 
d’origen seria limitat, i en qualsevol cas, seria menys important que 
l’efecte del nivell del PIB per capita del territori d’origen (és a dir, que 
els immigrants procedents de països comparativament més rics 
tindrien més probabilitat de retornar). 
 
En definitiva, les principals causes de la immigració a Catalunya són de 
caràcter econòmic, ja que la població que hi va arribar fonamentalment 
ho va fer atreta per la forta demanda de treball de sectors poc 
qualificats i per les diferències de renda amb els països d’origen. Tot i 
això, la prosperitat econòmica i l’augment de l’ocupació del període 
previ a la crisi van generar-se dins d’un model de creixement econòmic 
que ja es percebia que era poc sostenible, ja que es basava en una 
expansió desorbitada del sector de la construcció, en un intens 
creixement de la demanda interna i en l’increment de l’endeutament 
privat. La intensa creació d’ocupació va atraure població estrangera, la 
qual cosa va retroalimentar aquest model de creixement del consum i 
del crèdit. 
 

L’existència d’aquest model de creixement econòmic va propiciar 
l’acumulació de desequilibris econòmics (pèrdua de competitivitat, 
elevat endeutament privat, etc.), de manera que quan va esclatar 
l’actual crisi del crèdit, a finals de l’any 2008, els efectes en l’economia 
catalana van ser molt més negatius que en altres economies avançades. 
L’ajust en el sector de la construcció, la restricció del crèdit i el 
deteriorament de les finances públiques, juntament amb problemes de 
funcionament de determinats mercats de factors, van provocar una 
dramàtica pèrdua de llocs de treball i un increment de la taxa d’atur, 
que van assolir màxims històrics. La gravetat i la durada de la recessió 
econòmica han frenat l’atracció de població estrangera, i els darrers 
anys fins i tot se n’ha produït una sortida neta. No obstant això, no 
sembla que de moment s’estigui produint un retorn gaire intens cap als 
països d’origen (excepte en els casos d’algunes nacionalitats), 
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probablement perquè, tot i la recessió econòmica, la diferència entre la 
renda de Catalunya i la d’alguns dels països d’origen de la població 
immigrant continua sent molt gran, alhora que molts d’aquests països 
no tenen sistemes de protecció social comparables als de la UE. 
D’aquesta manera, el percentatge de població estrangera de Catalunya 
continua sent molt significatiu i superior al que té de mitjana l’OCDE.  
 
A curt i a mitjà termini, el principal repte de l’economia catalana és 
recuperar la creació d’ocupació i reduir l’elevat atur. Tot i que les 
projeccions poblacions apunten que en el futur la població activa 
disminuirà (per l’envelliment) —i això en principi pot afavorir la 
reducció de l’atur—, a curt termini l’absorció del gran volum de 
persones aturades no serà ràpida (bona part dels aturats presenten 
perfils de difícil col·locació). A llarg termini, el procés d’envelliment 
demogràfic pot fer reaparèixer el dèficit de treballadors en 
determinades branques econòmiques, la qual cosa tornaria a 
dinamitzar l’atracció de població estrangera, si bé esdevindrà necessari 
compassar els fluxos migratoris al creixement sostenible de 
l’economia. 
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4. 
Saldo migratori amb l’exterior 

Per tal d’analitzar els fluxos d’entrada i sortida de població entre 
Catalunya i l’exterior, hi ha dues fonts de dades estadístiques 
fonamentals: l’enquesta de variacions residencials (d’ara endavant 
EVR) i l’estadística de migracions. La primera font, que publiquen 
l’Idescat i l’INE, es realitza a partir dels moviments del padró i 
proporciona informació des de l’any 1998. No obstant això, atès que els 
primers anys l’operació va registrar canvis metodològics importants, 
en aquest treball s’han analitzat les dades a partir de l’any 2004, per tal 
d’assegurar l’homogeneïtat metodològica. Un dels problemes de l’EVR 
és la dificultat de captar les sortides de població. Així, les persones que 
marxen a l’estranger (autòctones i estrangeres) tenen pocs incentius 
per donar-se de baixa al padró, de manera que aquestes sortides 
triguen un cert temps a comptabilitzar-se en el padró i en l’EVR. 
Aquest efecte pot comportar una infraestimació de les sortides de 
població. 
 
No obstant això, en els cas d’estrangers no comunitaris sense permís 
de residència permanent sí que hi ha l’obligació de renovar la 
inscripció al padró cada dos anys. Quan no es renova, els ajuntaments 
la donen de baixa d’ofici (són les anomenades baixes per caducitat). 
Tanmateix, és possible que part d’aquesta població estrangera no hagi 
renovat la inscripció padronal per diferents motius (canvi 
d’ajuntament, retorn a una situació irregular, etc.) però encara 
continuï en territori català. Per tant, pot haver-hi un cert nombre de 
baixes per caducitat que en realitat no siguin sortides de població 
estrangera. Segons l’EVR , l’any 2012 es van produir a Catalunya 
87.985 sortides de persones estrangeres amb destinació a l’estranger, 
34.809 de les quals eren per baixa de caducitat.  
 
La segona font estadística sobre fluxos de població és l’estadística de 
migracions que l’INE ha publicat per primera vegada el juny del 2013. 
Aquesta operació proporciona una aproximació estadística dels fluxos 
migratoris, a partir de l’any 2008, partint d’un procés de depuració i 
correcció temporal de les dades de l’EVR (que són d’origen 
administratiu). En principi, l’estadística de migracions aproxima 
estadísticament millor el fenomen, ja que la finalitat prioritària de les 
dades del padró és administrativa. 
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Aquestes dues fonts estadístiques permeten conèixer el saldo anual de 
la dinàmica migratòria de Catalunya amb la resta de l’Estat espanyol i 
amb l’estranger, i a més, aquests saldos també es poden desagregar 
entre persones estrangeres i entre persones de nacionalitat 
administrativa espanyola. 
 
Pel que fa al saldo de població amb Espanya,  cal recordar que durant 
la dècada dels anys cinquanta i seixanta del segle passat Catalunya va 
rebre un volum molt significatiu de població procedent de la resta de 
l’Estat. Aquests fluxos tenien un caràcter bàsicament econòmic, és a 
dir, es tractava de persones que es traslladaven a territoris com 
Catalunya a la recerca de treball i per millorar les condicions de vida. 
La dècada dels anys vuitanta va suposar un gir, i d’aleshores ençà, el 
saldo migratori de Catalunya amb Espanya ha estat negatiu (es 
produeixen més sortides de població cap a la resta d’Espanya que no 
pas entrades). La principal explicació d’aquest saldo negatiu és el 
retorn de població que s’havia traslladat a Catalunya en dècades 
anteriors i que un cop arriba a l’edat de jubilació decideix retornar al 
territori d’origen. D’altra banda, tot i que les diferències de taxa d’atur 
dins de l’Estat espanyol han estat molt acusades les darreres dècades 
(amb un atur molt elevat a regions com Andalusia i Extremadura, que 
contrastava amb els valors molt més baixos de territoris com Navarra, 
el País Basc o Catalunya), això no sembla haver incentivat l’augment de 
la mobilitat geogràfica laboral. 
 
Aquest patró de saldo migratori negatiu amb Espanya s’ha mantingut 
en el període més recent, tal com corroboren l’EVR i l’estadística de 
migracions. En particular, aquesta segona informació assenyala que 
l’any 2012 Catalunya va perdre, en termes nets, 3.530 persones, que 
van marxar a altres territoris de l’Estat. A més, aquesta estadística 
diferencia el flux de sortida segons si la nacionalitat administrativa és 
espanyola o estrangera: els darrers anys s’experimenta un saldo 
negatiu amb Espanya tant en el cas de les persones de nacionalitat 
estrangera (l’any 2012 2.417 persones estrangeres van marxar de 
Catalunya cap a Espanya) com en el de nacionalitat espanyola. Els 
principals territoris de destinació i d’origen dels fluxos migratoris amb 
Catalunya són, en primer lloc, Andalusia, i després Madrid, el País 
Valencià i les Illes Balears. 
 

Pel que fa al saldo migratori de Catalunya amb l’estranger, segons 
l’EVR va ser de signe positiu i de gran magnitud en el període          
2004-2008, com a resultat de la forta entrada de població estrangera. 
L’EVR mostra que aquest saldo va continuar sent lleugerament positiu 
a partir de la crisi econòmica, fins a l’any 2012, el primer en què va ser 
negatiu. Les dades de l’estadística de migracions, en canvi, mostren un 
canvi significatiu ja a partir de l’any 2009, moment en què la profunda  
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recessió determina que el saldo migratori anual es torni negatiu: és a 
dir, les sortides superen les entrades. A més, això succeeix 
especialment en el cas de la població estrangera, però també en el de la 
població no estrangera: en tots dos casos les sortides de població són 
més altes que les entrades. 
 

Gràfic 8. Saldo de migracions entre Catalunya i l’estranger segons diverses 

fonts estadístiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: INE. 

 
 

La discrepància en la mesura del saldo migratori amb l’estranger entre 
les dues fonts estadístiques és rellevant. Per aquest motiu, s’ha optat 
per analitzar una tercera mesura (indirecta) del saldo migratori: a 
partir de les estimacions intercensals de població de Catalunya que 
elabora l’INE (corresponents a l’1 de gener), es descompta el 
creixement natural (naixements menys defuncions) i s’obté el saldo 
migratori total. És a dir, la variació de la població que no es deriva del 
creixement natural forçosament ha de derivar-se dels moviments 
migratoris. Aquest saldo migratori integra el saldo amb Espanya i amb 
l’estranger, però si s’exclou el saldo amb Espanya resultant de l’EVR, 
s’obté una nova aproximació del saldo de població amb l’estranger. 
Aquesta tercera mesura apunta que el saldo de població amb 
l’estranger ha estat positiu fins al 2012, primer any en què el signe s’ha 
tornat negatiu (les sortides superen les entrades). La magnitud del 
saldo negatiu implícit de l’any 2012, però, és força alta, i molt similar a 
la que estima l’estadística de migracions. 
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Quadre 3. Saldo de fluxos migratoris totals de Catalunya 

  2008 2009 2010 2011 2012

Saldo migratori entre Catalunya i 
l'estranger 

55.390 -21.208 -29.997 -30.535 -59.732

Migracions de població estrangera 55.641 -19.952 -28.175 -26.704 -53.648

    Immigracions 131.523 81.427 79.612 80.870 67.969

    Emigracions 75.882 101.379 107.787 107.574 121.617

Migracions de població no estrangera -251 -1.256 -1.822 -3.831 -6.084

    Immigracions 5.490 4.817 5.347 5.879 5.439

    Emigracions 5.741 6.073 7.169 9.710 11.523

Saldo migratori entre Catalunya i Espanya -5.156 -3.815 -1.103 -1.048 -3.530

Migracions de població estrangera 2.339 123 -431 -1.348 -2.417

    Immigracions 20.528 17.765 17.060 16.174 14.054

    Emigracions 18.189 17.642 17.491 17.522 16.471

Migracions de població no estrangera -7.495 -3.938 -672 300 -1.113

    Immigracions 24.136 25.262 27.364 27.916 27.995

    Emigracions 31.631 29.200 28.036 27.616 29.108

Saldo migratori total 50.234 -25.023 -31.100 -31.583 -63.262

Migracions de població estrangera 57.980 -19.829 -28.606 -28.052 -56.065

    Immigracions 152.051 99.192 96.672 97.044 82.023

    Emigracions 94.071 119.021 125.278 125.096 138.088

Migracions de població no estrangera -7.746 -5.194 -2.494 -3.531 -7.197

    Immigracions 29.626 30.079 32.711 33.795 33.434

    Emigracions 37.372 35.273 35.205 37.326 40.631

Font: estadística de migracions (INE).           

 

 
En definitiva, totes les fonts coincideixen a apuntar que el saldo 
migratori entre Catalunya i l’estranger s’ha tornat negatiu, i això ha 
succeït perquè les entrades de població estrangera han disminuït arran 
de la crisi econòmica, alhora que les sortides s’han incrementat, 
sobretot pel volum de població estrangera que retorna al país d’origen 
o es desplaça cap a altres estats. Concretament, segons l’estadística de 
migracions, l’any 2012 s’han produït 67.969 entrades de població 
estrangera a Catalunya i 121.617 sortides, amb un saldo negatiu de 
53.648 persones, el més negatiu des del 2008.  
 

El deteriorament del mercat de treball ha estat un factor determinant 
en l’augment de l’emigració d’estrangers, en la mesura que aquest és 
un dels col·lectius més afectats per l’increment de l’atur i que acostuma 
a tenir menys cobertura de prestacions d’atur perquè té trajectòries de 
cotització més curtes. 
 
 



 

25    Papers de Treball    1/2013    Octubre de 2013 

Gràfic 9. Saldo de fluxos migratoris entre Catalunya i l’estranger              

(població estrangera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: estadística de migracions (INE). 

 

Tot i que Catalunya ha experimentat un augment generalitzat de l’atur 
per col·lectius, la bretxa entre la taxa d’atur global i la de les persones 
nascudes a l’estranger s’ha ampliat de manera intensa, i molt més que 
la mitjana de la zona euro. Addicionalment, la sortida de població 
estrangera també explica en bona part el comportament recent de la 
població activa de Catalunya, que segons l’EPA registra un descens 
molt significatiu (d’un 2,1 % el 2012). Paral·lelament a aquest augment 
de les sortides, es detecta un increment de l’anomenada irregularitat 
sobrevinguda, és a dir, població estrangera que té el permís de 
residència o el permís de residència i treball, i que no pot renovar-lo 
perquè actualment no té feina. 
 

Els darrers anys també s’ha incrementat l’emigració cap a l’estranger 
de població catalana (població resident a Catalunya que té la 
nacionalitat administrativa espanyola), sobretot relacionada amb la 
recerca de bones oportunitats laborals. No obstant això, aquests fluxos 
de sortida ara com ara encara semblen poc significatius. Per exemple, 
segons l’estadística de migracions l’any 2012 van marxar 11.523 
persones a l’estranger. Tot i que aquesta xifra duplica amb escreix 
l’equivalent de l’any 2008 (de 5.741 persones), és molt inferior a 
l’emigració protagonitzada per estrangers (121.617 persones l’any 
2012). 
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Gràfic 10. Taxa d’atur de població nascuda a l’estranger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: enquesta de població activa (INE) i Eurostat. 

 

D’altra banda, la xifra d’emigració de població catalana també presenta 
un problema específic que en matisa la interpretació. En primer lloc, 
cal destacar que una tercera part de les sortides (3.825 d’un total de 
11.523) les han protagonitzat ciutadans amb nacionalitat administra-
tiva espanyola però que han nascut a l’estranger. Es tracta, per tant, de 
població nascuda a l’estranger i resident a Catalunya que havia adquirit 
la nacionalitat espanyola i ara retorna al país d’origen o marxa a una 
altra destinació. Si es descompta aquesta població, el flux d’emigració 
de població autòctona seria de 7.698 persones.  
 

Cal tenir en compte, a més, un factor addicional a l’hora d’interpretar 
les dades: pot ser que una part important dels catalans que han 
emigrat no estigui comptabilitzada en aquestes dades, perquè no s’hagi 
donat de baixa del padró quan ha marxat ni s’hagi donat d’alta en els 
consolats dels països de destinació, especialment si la destinació és 
algun país de la UE, ja que en aquest cas la mobilitat és relativament 
fàcil. Es tracta d’una emigració recent i de persones que marxen amb 
l’objectiu de tenir millors oportunitats laborals (sovint es planteja com 
a una experiència temporal). Tot i que l’estadística de migracions 
intenta superar les limitacions de les dades administratives del padró i 
de l’EVR, probablement no pot resoldre de manera total aquest tipus 
de situacions, ja que parteix de les dades registrals. Per tant, en els 
anys vinents, aquesta emigració incipient podria aflorar en les 
estadístiques, si s’acaba estabilitzant en els països del destinació. Atès 
que la sortida de catalans cap a l’exterior va en augment, encara que 
ara no és gaire significativa, si afecta especialment la gent amb més 
formació, pot comportar una important pèrdua de capital humà. 
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Gràfic 11. Emigració cap a l’estranger de població autòctona (resident a 

Catalunya amb nacionalitat administrativa espanyola) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: estadística de migracions (INE).  

 

Aquestes dinàmiques demogràfiques també estan relacionades amb el 
fet que la crisi econòmica a la zona euro està accentuant molt les 
diferències cícliques entre els països del centre i els de la perifèria: a 
països com Alemanya s’ha aconseguit reduir la taxa d’atur al llarg de la 
crisi, mentre que en les economies de la perifèria s’ha produït un 
deteriorament laboral molt dur, que ha conduït la taxa d’atur a valors 
màxims. Així, l’any 2012 les taxes d’atur de Grècia i Espanya arribaven 
fins a un 24,3% i un 25%, respectivament, mentre que a Portugal i 
Irlanda, a un 15,9% i a un 14,7% respectivament. 
 

Gràfic 12. Taxa d’atur de Catalunya i d’Alemanya (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Idescat i Eurostat.  
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Per acabar, cal destacar que si s’analitzen les mateixes fonts 
estadístiques de migracions d’Espanya, s’observa que el procés de 
sortida de població estrangera ha començat més tard que a Catalunya i 
és menys intens. Segons les dades de l’EVR, el saldo migratori entre 
Espanya i l’estranger no es torna negatiu fins al 2012, i és d’una 
magnitud molt reduïda (es perden unes 6.500 persones). En canvi, 
segons l’estadística de migracions aquest saldo ja va tornar-se negatiu 
a Espanya l’any 2010 (un any més tard que a Catalunya). Les darreres 
dades d’aquesta estadística, del 2012, assenyalen una sortida neta de 
130.009 persones en tot l’Estat, de les quals 102.665 són de 
nacionalitat estrangera. Per territoris, Catalunya és qui presenta el 
saldo de població estrangera més negatiu (amb una sortida neta cap a 
l’estranger de 53.648 persones), seguida de Madrid (48.650 persones), 
el País Valencià (21.179 persones) i el País Basc (13.501 persones). En 
canvi, encara es registren saldos positius (entrades netes de població 
estrangera) en territoris com Andalusia, les Illes Balears i les Canàries. 
Pel que fa a l’emigració de població autòctona, la sortida neta més gran 
la protagonitzen Madrid (7.117 persones), Catalunya (6.084 persones), 
el País Valencià (3.547 persones) i Andalusia (3.624 persones). 
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5. 
Envelliment demogràfic 

La població catalana ha registrat canvis significatius al llarg dels 
darrers deu anys, i les piràmides de població així ho reflecteixen. 
L’estructura per edats de la població catalana del 2011 és pròpia d’una 
economia amb un notable grau d’envelliment: la caiguda de la natalitat 
i l’augment de l’esperança de vida han determinat que la població de  
65 anys i més gran hagi guanyat pes en l’estructura poblacional, 
mentre que el pes de les edats més joves és reduït (un 20,4 % de la 
població té menys de 20 anys). No obstant això, la forta entrada de 
població estrangera durant la darrera dècada —concentrada en edats 
centrals— ha exercit transitòriament un efecte de rejoveniment. Així, 
en comparació amb el 2001, ha augmentat el pes d’alguns grups d’edat 
centrals, s’ha retardat l’increment del pes de les edats més avançades i 
s’ha elevat el pes del estrats d’edat més joves. 
 
 

Gràfic 13. Estructura per edats de la població (% sobre el total d’homes i dones)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Idescat. 
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Per tant, si no s’hagués produït aquesta entrada de població 
immigrada, el pes de les edats més avançades seria notablement més 
alt. Això ha provocat que actualment la majoria d’indicadors 
d’envelliment a Catalunya siguin una mica inferiors als d’Espanya i de 
la zona euro. La intensitat del fenomen immigratori que ha tingut lloc a 
Catalunya explica que el pes de les edats centrals sigui superior al 
d’Espanya i, de manera encara més accentuada, als de la zona euro i la 
UE. En canvi, a Catalunya el pes de la població de menys de 25 anys 
(amb un participació d’un 25,3 %) és força més baix que el de la UE 
(27,3 %).   
 
Gràfic 14. Índex de dependència senil (% de població de més de 64 anys entre 

població de 15 a 64 anys) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Idescat.  

 
 
Un dels indicadors més utilitzats per mesurar l’envelliment és l’índex 
de dependència senil (percentatge de població de 65 anys i més sobre 
la població de 15 anys a 65). Les darreres dades comparables (de l’1 de 
gener del 2012) mostren que l’índex de dependència senil de Catalunya 
(25,4 %), és més baix que els d’Espanya (25,8 %), la zona euro (28,2%) 
i la UE (26,7%). Cal destacar que l’envelliment poblacional de 
Catalunya ha anat acompanyat d’un sobreenvelliment, és a dir, d’un 
pes creixent de les edats més avançades. L’augment de l’esperança de 
vida als 60 anys, arran de les millores sanitàries i de la qualitat de vida, 
ha fet que la població de 85 anys i més tingui un pes cada vegada 
superior. L’índex de sobreenvelliment de Catalunya (percentatge de 
població de 85 anys i més sobre la població de menys de 15 anys) se 
situava en un 10 % l’any 2001, mentre que deu anys més tard s’havia 
elevat fins a un 15 %. 
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Les projeccions demogràfiques apunten que els anys vinents s’accen-
tuarà la tendència estructural d’envelliment. Per tal d’analitzar-ne 
l’evolució futura, s’han considerat les projeccions de població de 
l’Idescat en l’horitzó de l’any 2040, que utilitzen els mètodes de 
components i són comparables a les projeccions de població europees 
(EUROPOP2010). Aquestes projeccions defineixen tres escenaris (un 
de baix, un de mitjà i un d’alt). La situació actual, en què la migració 
neta presenta saldos lleugerament negatius, fa que sigui aconsellable 
utilitzar els escenaris baix o mitjà. D’acord amb aquestes projeccions, 
l’any 2040 Catalunya continuaria presentant un índex de dependència 
senil per sota dels d’Espanya i de la zona euro. No obstant això, cal 
considerar aquestes projeccions amb prudència, en la mesura que la 
recessió actual també està incidint notablement en les variables 
demogràfiques. Tal com hem vist en l’apartat anterior, el nou escenari 
de saldos migratoris negatius que ha aparegut a partir de la recessió 
accentua el problema de l’envelliment, i això pot determinar una 
revisió important de les dades en les actualitzacions de les projeccions 
de població que publiqui l’Idescat. Aquest organisme actualitza les 
projeccions de població cada cinc anys, i en principi, la propera 
actualització està prevista per a l’any 2014. 
 

Quadre 4. Índex de dependència senil 

(% de la població de 65 anys i més sobre població de 15 a 64 anys) 

 

 

 
 

 

2010 2012 2040*

Catalunya (escenari baix) 24,2 25,4 45,7

Catalunya (escenari mitjà 24,2 25,4 43,8

Espanya 24,9 25,8 47,4

Zona euro (EA12) 27,7 28,2 48,8

UE25 26,3 26,7 46,0

Font:  EUROPOP2010 i Idescat. 

*Projeccions
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6. 
Consideracions finals 

En aquest treball es fa una breu anàlisi de l’evolució demogràfica de 
Catalunya durant els anys més recents, en particular, a partir de la crisi 
econòmica. El període 1999-2008, previ a la recessió, l'economia cata-
lana va viure un fenomen immigratori sense precedents, molt intens i 
concentrat en el temps, que va comportar una notable expansió demo-
gràfica. El principal factor d'atracció de la població estrangera va ser, 
sobretot, de naturalesa laboral, ja que la bombolla del sector immobi-
liari va generar una forta demanda de treball poc qualificat. Tot aquest 
procés explica que Catalunya assolís una proporció molt significativa 
de població estrangera, de les més elevades entre les economies 
avançades, només inferior a la de països com Suïssa o Austràlia.  
 
No obstant això, ja s’albirava que el model de creixement econòmic 
previ a la crisi era poc sostenible i que estava generant importants 
desequilibris macroeconòmics (elevat endeutament privat, alta 
inflació, etc.). Tots aquests desequilibris han provocat que la crisi 
econòmica actual hagi estat més greu i més llarga a Catalunya que en 
altres territoris europeus. La recessió econòmica, que ha deteriorat de 
manera molt dura el mercat de treball, suposa un canvi d'escenari. La 
població de Catalunya s'ha estancat, i fins i tot, comença a registrar un 
descens. Pel que fa als components del creixement demogràfic, el 
creixement natural ja fa molts anys que és d'una magnitud reduïda i 
difícilment augmentarà, atès que el nombre de naixements comença a 
registrar una tendència a la baixa, per l'efecte de la crisi econòmica i 
per la disminució del nombre de dones en edat fèrtil. 
 
Pel que fa al component migratori, tot i que els primers anys de crisi 
els fluxos migratoris van trigar a reaccionar i van continuar sent 
notables, s'han ajustat a les noves condicions de l'economia, i han 
passat a mostrar un saldo negatiu. El retorn al país d’origen és 
especialment intens en el cas d’alguns països de l’Amèrica llatina, que 
actualment experimenten un dinamisme econòmic notable. Al mateix 
temps, han disminuït notablement les entrades de població estrangera. 
En tot cas, cal tenir en compte que el saldo migratori negatiu és d'una 
magnitud moderada, i força inferior als elevats saldos positius que es 
van registrar abans de la crisi econòmica. Per tant, el percentatge de 
població estrangera de Catalunya continua sent alt, clarament superior 
al percentatge mitjà dels països avançats, i només ha retrocedit 
lleugerament els dos darrers anys (a principis del 2013 se situava en un 
d’un 15,3 %).  
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Així, l’economia catalana continua mostrant una elevada proporció de 
població estrangera, malgrat que ha d’afrontar la difícil situació que 
comporta el fet de tenir una taxa d’atur en valors màxims —que afecta 
tots els col·lectius, però que castiga especialment els immigrants. El 
model de creixement anterior, per tant, va atraure un volum de 
població estrangera sense precedents, però amb una creació d’ocupació 
de poca qualitat i amb una elevada probabilitat de desaparèixer tan 
aviat com tingués lloc l’ajust en l’excessiva expansió del sector de la 
construcció. Posteriorment, l’esclat de la crisi financera internacional, 
va suposar un ajust en el sector de la construcció molt més pronunciat 
del que es pensava. En definitiva, amb la taxa d’atur situada en màxims 
històrics, el principal repte de l’economia catalana és recuperar la 
creació d’ocupació, si bé a curt termini l’absorció del gran volum de 
persones en atur no serà ràpida, perquè bona part dels aturats 
presenten una baixa ocupabilitat. 
 
Pel que fa als moviments de la població autòctona, la conclusió és que, 
ara com ara, l’emigració de catalans no és gaire significativa, si bé va en 
augment. Una part d’aquesta emigració pot ser que no quedi recollida 
en les estadístiques, perquè és una emigració recent i molt sovint 
plantejada com una experiència temporal. No obstant això, si s'allarga 
la negativa situació laboral, no es descarta que l’emigració incrementi i 
que en els anys vinents acabi aflorant en les estadístiques. Al mateix 
temps, les diferències cícliques dins de la UEM —amb un mercat 
laboral que registra una evolució molt desfavorable al sud d'Europa, en 
contrast amb la reduïda taxa d’atur de les economies del centre 
d’Europa (en particular, d’Alemanya)— incentiven aquesta mobilitat 
laboral dins la zona euro.  
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