
TEMA1. INTRODUCCIÓ I FONTS D’INFORMACIÓ 

DEMOGRAFIA I SALUT  

• Elaborar taxes i altres indicadors sanitaris.  

• Desenvolupar estudis epidemiològics. 

• Dur a terme la planificació i programació sanitàries. 

Demografia  

Demografia: ciència social que estudia la població humana, tant des del punt de vista descriptiu com  

analític. La seva etimologia prové del grec demos (poble) i grafos (descripció). 

Segons la OMS: “ciència que té per objecte l’estudi de les poblacions humanes i que tracta de la seva dimensió, de la seva 

estructura, de la seva evolució i dels seus caràcters generals considerats, sobretot, des d’un punt de vista quantitatiu”.  

Població  

Població: “conjunt d'individus constituïts de forma estable que coincideixen en el temps i l’espai, lligats per vincles de 

reproducció, i identificats per característiques polítiques, ètniques i/o religioses”. Característiques de la població:  

• Dimensió: nº d’efectius.  

• Distribució: dels efectius sobre el territori.  

• Estructura o composició: edat i sexe dels efectius en un moment donat.  

• Dinàmica o evolució en el temps.  

• Relació amb altres fenòmens socials. 

 

UTILITAT SANITÀRIA DEMOGRAFIA  

• Conèixer el comportament de la població.   

- Reproducció.  

- Mortalitat.  

• Previsió de recursos.  

- Humans. 

- Materials. 

• Planificació i programació sanitàries.  

• Avaluació de la qualitat de l’atenció sanitària a la població. 

 

LA TEORIA DE LA TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA O MODEL EUROPEU  

• Marc teòric de la demografia.  

• Primer va disminuir la mortalitat i després la natalitat a Europa (s. XVIII). 

• “Consciència col·lectiva.  

• Coincideix amb “la modernització”. 

• Gran creixement de la població. 

Esquema teòric de la transició demogràfica 

Transició demogràfica: teoria 

demogràfica que explica de forma 

gràfica les successives fases per les quals 

ha passat una població en funció de la 

natalitat, la mortalitat i el seu resultat, el 

creixement vegetatiu o natural. 

Generalment es consideren quatre fases: 

la primera és de règim demogràfic antic, 

la segona de començament de la 

transició, la tercera de final de la 

transició i la quarta de règim demogràfic 

modern.  



Europa (segle XIX)  

 1800  180 milions d’efectius  

 1900  400 milions d’efectius  

España (segle XX)  

 1900  18 milions d’efectius 

 1999  39 milions d’efectius 

 

FONTS DE LA INFORMACIÓ DEMOGRÀFICA  

Per a obtenir “numeradors”.  

Per a obtenir “denominadors”.  

Denominador: quanta gent hi ha a risc de morir?  

Numerador: quanta gent mort? 

 

1. El cens de població 

Cens: llistat oficial o padró estadístic de la població d’un territori determinat per conèixer les característiques socials i 

demogràfiques dels seus habitants.  

Es realitza a nivell estatal. El fa l’administració pública (INE).  

Característiques del cens:  

• Simultani. 

• Instantani.  

• Periòdic: Cada 10 anys (últim, any 2011).  

• Confidencial. 

Objectius del Cens  

• Comptar la població i la seva distribució  

• Conèixer l’estructura de les llars d’un país i les formes de convivència  

• Situació laboral / Estudis  

• Mitjans de transport i desplaçaments  

• Característiques dels habitatges / edificis.  

• Planificar i avaluar polítiques demogràfiques, educatives, assistencials, medioambientals... 

CENS 2011 

Com es el cens 2011? 

• Elements clau 

El cens de població i vivendas 2011 es planteja com una operació que combina: 

- Fitxer precensal realitzat a partir d’un aprofitament màxim dels registres administratius disponibles, agafant al 

padró com element basic de la seva estructura. 

- Un treball de camp que inclou 2 grans operacions: 

o Cens d’edificis exhaustiu que permet la georeferenciació de tots el edificis. 

o Gran enquesta per mostreig, dirigida a un percentatge relativament alt de la població per conèixer las 

característiques de les persones i els habitatges.  

• Fitxer precensal 

S’obté a partir del padró i de la informació estadística i de fonts administratives (moviment natural de la població, 

Seguretat Social, Agencia Tributaria), permetrà disposar de informació suficient per realitzar el recompte de la 

població i l’anàlisi de la seva estructura.  

• Enquesta de població 

Té doble objectiu. Proporcionar característiques censals de la població per aquelles variables per les que no es 

disposi d’informació en el fitxer precensal. 

 



Quins són les principals diferències amb censos anteriors?  

Tradicionalment, els Censos de Població i Habitatges han requerit la visita exhaustiva de totes les llars per realitzar el 

recompte de la població. Per això la diferència més destacable dels censos 2011 amb els anteriors és que, en aquesta 

ocasió, bastarà amb recollir la informació d'una mostra d'aproximadament un 12% de la població (uns 5,7 milions de 

persones, 3 milions d'habitatges, repartits per tota la geografia nacional) ja que s'aprofitarà la informació disponible en 

el padró i altres registres. 

 

2. Padró municipal  

• Relació de persones que viuen en un determinat municipi. Qui s’ha de donar d’alta?  

• Empadronar-se és un dret que comporta automàticament altres drets.  

• Des de 1996 – Padró continu.  

• Xifres oficials de població – S’obtenen dels municipis amb data de referència 1 de gener. 
 

Padró vs Cens 

PADRÓ CENS 

• Finalitat administrativa.  

• Guarda informació dades nominal per finalitat administrativa.  

• Conté informació respecte: nom i cognoms, DNI, domicili, sexe, 

data i lloc de naixement, nacionalitat i nivell d’estudis registre 

viu. 

• Municipal. 

• Caràcter estadístic.  

• No guarda informació dades (nom i cognoms, DNI) per secret 

estadístic.  

• Inclou molta informació: com ara l’estat civil, l’activitat 

econòmica, el tipus de transport  

• utilitzat, formes de convivència, característiques dels edificis i 

els habitatges...  

• Proporciona foto fixa.  

• Estatal. 

 

3. Registre civil  

• Naixements.  

• Defuncions.  

• Canvis d’estat civil.  
 

4. Enquestes  

• Enquesta nacional de fecunditat (1999).  

• Enquesta de discapacitats, deficiències i estat de salut (1999).  

• Enquesta demogràfica de Catalunya 2007. 

  

• Per a obtenir “denominadors”  

- HABITANTS  CENS i PADRÓ  

• Per a obtenir “numeradors”  

- Civils: registre naixements.  

- Altres (sanitaris): registre mortalitat.  

• Complementàries  

- Enquestes. 

 

LIMITACIONS DE LES FONTS D’INFORMACIÓ  

• Organització administrativa.  

• Nivell cultural.  

• Accessibilitat.  

• Registre dels nounats.  

 

ERRORS DE LES FONTS D’INFORMACIÓ  

• Involuntaris 

- Administratius. 

- Estadístics.  

- D’interpretació  

• Voluntaris  

 


