
TEMA 3. ÍNDEXS DEMOGRÀFICS 

MORTALITAT 

FETS I FENÒMENS DEMOGRÀFICS  

Naixements  Natalitat / Fecunditat  

Matrimonis  Nupcialitat  

Defuncions  Mortalitat  

Migracions  Mobilitat 

 

ÍNDEXS DEMOGRÀFICS  

1. Taxa (tasa, rate, taux)  

Taxa: relació aritmètica entre un flux d’esdeveniments produïts en un període de temps concret i la població de 

referencia. Es solen multiplicar per 1000. Tipus: 

 Taxa bruta, crua o global: l’esdeveniment es relaciona amb tota la població.  

 Taxa específica: l’esdeveniment es relaciona amb un grup determinat de població.  

2. Proporció 

Proporció: relació aritmètica entre una part de la població i la població total considerada. És una estadística entre 

“stocks”. Per eexemple: Proporció de gent gran a Catalunya a l’any 2010:  

 

                                          

                                        
     

3. Raó (en anglès ratio)  

Raó: relació per quocient de dues entitats numèriques que poden ser complementàries o no. Tipus:  

 Raó de masculinitat 

        

        
     

 Raó de feminitat 

        

        
     

 Raó infermeres/llit 

              

                      
 

 

 

ÍNDEXS ÚTILS EN SANITAT  

 Taxa bruta de mortalitat a Barcelona 2010  

 

                         

                              
      

 

Mortalitat: nº de morts en el sí d’una població determinada en un període de temps determinat.  

Mort: Acabament definitiu de les funcions vitals després del naixement. OMS 

 Taxa bruta de natalitat Catalunya 2010  

 

                          

                              
      

 

 

 Taxa de mortalitat per una causa (lloc i temps)  

 

                              

                    
     

 



 Taxa mortalitat proporcional per causa (lloc i temps)  

 

                              

                   
     

 

 Taxa de letalitat d’una malaltia  

 

                                                

                                       
     

 

Mortalitat ≠ Letalitat 

Letalitat: proporció de persones que moren a causa de una malaltia. 

Població 150.000 habitants  
Morts totals de la població 300 morts  
Morts per malaltia A 12 morts  
Malalts amb malaltia A 2000 casos 

 

 

 Taxa mortalitat infantil (TMI): mortalitat que es produeix en el primer any de vida. 

 

                 

                
      

 

 Taxa de mortalitat neonatal (TMN)  

 

                        

                
      

 

 Taxa mortalitat neonatal precoç (TMNP)  

 

                       

                
      

 

 

 

 Taxa mortalitat neonatal tardana (TMNT)  

 

                                             

               
      

 

 Taxa mortalitat postneonatal (TMPN)  

 

                                

               
      

 

 Taxa mortalitat perinatal  (TMP)  

Període perinatal: des dels 180 dies de gestació al 6è dia postpart.  

 

                               

                        
      

 

 

 

 



Mortalitat Catalunya 2011  

Nombre de defuncions i taxes per 1000 habitants segons sexe 

 Defuncions Taxes brutes Taxes estandarditzades (m)* Taxes estandarditzades (c)** 

Dones 29.223 7,76 2,51 4,16 

Homes 30.353 8,27 4,55 7,56 

Total 59.576 8,01 3,42 5,62 

  * Taxes estandarditzades per població mundial. 

** Taxes estandarditzades per població de Catalunya. 

 

Mortalitat Catalunya 1999- 2011 

Nombre de defuncions segons sexe i grup d’edat 

 
Mortalitat infantil a Catalunya 2011 

Mortalitat infantil 

 
Criteris pel càlcul de la TMP  

Segons la definició dels nascuts morts emprada:  

 TMP (RMC) – Criteris històrics del RMC. Inclou tots els nascuts morts declarats, independentment del pes i l’edat 

de gestació. Criteris legals vigents a l’Estat Espanyol: La llei obliga a declarar tots els nascuts morts de 180 dies de 

gestació o més.  

 TMP (OMS-N) – Criteris d’inclusió recomanats per l’OMS per dades nacionals. Pes en néixer superior o igual a 500 

grams, i en cas de no disposar del pes, tenir una edat de gestació superior o igual a 22 setmanes.  

 TMP (OMS-I) – Criteris d’inclusió recomanats per l’OMS per comparacions internacionals. Pes en néixer superior o 

igual a 1.000 grams, i en cas de no disposar del pes, tenir una edat de gestació superior o igual a 28 setmanes. 



Evolució mortalitat infantil a Catalunya 1999 – 2011 

 

 
 

NATALITAT I FECUNDITAT 
NATALITAT  

Natalitat: nº de nascuts vius en el si d’una població determinada en un període de temps determinat  

Què és un nascut viu? 

Nascut viu: “Tot aquell producte de la concepció que,  una vegada expulsat o extret completament del cos de la mare, 

independentment de la durada de l’embaràs, respiri o doni qualsevol senyal de vida, com ara palpitacions del cor, 

pulsacions del cordó umbilical, moviments efectius dels músculs de contracció voluntària, i això tant si s’ha tallat o no 

el cordó umbilical i s’hagi desprès o no la placenta”. OMS 

 Taxa natalitat: naixements vius en 1 any. 

  

                   

                    
      

 

 Taxa fecunditat: nº de nascuts vius en relació a la població femenina susceptible de procrear. 

 

                  

                              
      

 



ÍNDEX CONJUNTURAL DE FECUNDITAT  

Índex conjuntural de fecunditat:  nombre de fills que una generació de dones tindria si es mantinguessin estables les 

taxes de fecunditat per edat que s’observen en un moment donat. És la mitjana del nombre de fills que cada dona ha 

tingut en complir els 50 anys. Es calcula a partir de la suma de les taxes de fecunditat per edat. 

 

Indicadors natalitat a Catalunya. Sèrie temporal. 

 
Principales indicadores de natalidad y fecundidad 

 



TEORIES DESCENS FECUNDITAT  

 T. Microeconòmiques  

- Bé de consum.  

- Costos directes i indirectes creixents.  

 T. demogràfica  

- Distorsions en el mercat matrimonial  

 T. sociològica  

- Modificacions en el rol de la dona  

Accés als mitjans de contracepció 

 

NUPCIALITAT/MATRIMONIALITAT 
Matrimonis com a expressió de “l’impuls demogràfic”.  

 Taxa de Nupcialitat (TN)  

    
                          

                        
     

 

 Taxa de Matrimonialitat (TM) 

    
                         

                                    
      

 

Indicadors de nupcialitat a Catalunya 2007 – 2011  

 


