
DEMOGRAFIA!!
INTRODUCCIÓ : DEMORAFIA I SALUT!

• Elavorar taxes i altres indicadors sanitaris!
• Desenvolupar estudis epidemiologics!
• Dur a terme la planificació i programació sanitàtia!
• Ciencia  social que estudia la població humana,  tant des del punt de vista descriptiu com 

analític!!
DEMOGRAFIA!

• Ciencia que te per objecte l'estudi 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!!

ORIGEN DEMOGRAFIA ( POWER)!!
POBLACIÓ!

• Conjunt d'individus constituitsde forma estable que consisteix en temps i l'espai, lligsts per 
vincles de reproducció i identificats per característiques polítiques, etniques i/o religios!!!

CARACTERISTIQUES DE LA POBLACIO!
• Dimensió: numero d'efectius!
• Distribució: dels efectius sobre el territori!
• Estructura o coposició: edat, sexe dels efectius en un moment donat!
• Dinàmica o evolució en el temps!
• Relació amb altres fenòmens socials!!

UTILITAT SANITÀRIA DEMOGRAFICA!
• Conéixer el comportament de la població: Reproducció, Mortalitat!
• Previsió de recursos: Humans, Materials!
• Planificació i programació sanitaris!
• Avaluaciode la qualitat de l’atenció sanitària a la població!!

TEORIES GENERAL POBLACIÓ!
• Thomas Robert Malthus ( anglaterra 1766 - 1834)!
• Primer teoria gral poblacio!
• Vissió pessimista!
• Tendencia control població: !
• Durs o biologics: malaltia, mort i miseria!
• Preventius: restricció moral, abstinencia...!!

LA TEORIA DE LA TRANSICIÓ 
DEMOGRÀFICA O MODEL EUROPEU!

• Marc teoric de lka demografia actual!
• Primer va dissiminuir la mortalitat i 

despues a la natalitat a Europa!
• Conciencia colectiva !
• Concideix amb la modernització !
• Gran creixement de la població!!

ESQUEMA TEORIC DE LA TRANSICIO 
DEMOGRAFICA  !!



FONTS DE LA INFORMACIÓ DEMOGRÀFICA!
• Cens de la pobació!
• El padró municipal!
• El registre civil!
• Les enquestes demogràfiques!!
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)!!

CARACTERISTIQUES DEL CENS!
• Simultani!
• Instantatni!
• Periódic: cada 10 anys ( ultim 2011)!
• Confidencial!!
PADRÓ MUNICIAL!
• un determinat municipi. Qui s’ha de donar’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!

!!
REGISTRE CIVIL!
•  Naixements!
•  Defuncions!
•  Canvis d’estat civil!!
ENQUESTES !
•  Enquesta nacional de fecunditat 

(1999)!
•  Enquesta de discapacitats, 

deficiències i estat de salut (1999)!
•  Enquesta demogràfica de Catalunya 

2007  

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

PADRÓ CENS

- Finalitat administrativa!
- Guarda informació 
dades nominal per 
finalitat administrativa!
- Registre viu !
- Municipal

- Conté informació!
respecte: nom i!
cognoms, DNI, domicili,!
sexe, data i lloc de!
naixement, nacionalitat!
i nivell d’estudis!
 

- Caràcter estadístic!
 - No guarda informació!
dades (nom i cognoms,!
DNI) per secret estadístic.!
- Proporciona foto fixa!
- Estatal

- Inclou molta informació:!
com ara l’estat civil,!
l’activitat econòmica, el!
tipus de transport!
utilitzat, formes de!
convivència,!
característiques dels!
edificis i les vivendes,...



!



DEMOGRAFIA SANITÀRIA!!
• Població: nombre d'individus(efectius) que concideixen e temps i en espai!
• Les dues variables que defineixen l'estructura de la població son: edat i sexe!
( power foto)!
! Sempre mes homes que dones ( al començament)!
! Al final es a l'inversa ( fianl de la vida) !!
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ!

• Determinada per tres esdeveniments demografics basics: Natalitat, mortalitat, migració!!
CREIXAMENT D'UNA POBLACIÓ!

• Creixament natural o vegetatiu: degut a fenómens biologics: neixer, morir!
- Creixement o decreixement de la població, que s’obté per diferència entre aixements i 

defuncions, en un període i un àmbit territorial concret.!
• Creixament total: degut als fenomend biologics mes els fenomens social: migració!

- Immigració naixaments+ població - emigració i morts!!
TAULA!
- Per natalitats baixa i molt mort de la gent gran ( i tb de la emigració)!!
DEMOGRAFIA!

• El creixament i estructura per edats de població --> La piramide població!
• La població infantil, els adolecents i els anciants son economicament inactius i en 

consequencia, estan a carrer d'un adult!
• Delcreixsmnt de la composició per edats d'una 

població es dedueix la relació entre grups en edats 
de produis .!!

PIRAMIDES DE POBLACIÓ!
• Grafic en forma d'histgrama doble,simetric que 

representa l'estructura de la població per edat i per 
sexe!

• Agrupa cada 5 anys!!
CARACTERISTIQUES DE LA PIRAMIDE DE 
POBLACIÓ!

• Cada grup d'edat i sexe es representa con un 
rectangle . Junts formen la piramide de població!

• Les edats s'ordenen de baix a dalt.!
• Les bases estan formades per les edat més joves i el vèrtex per les edat més altes.!
• “La piràmide representa un segle d’una població"!!
Grafica: rumania ( un moment es vaproibir abortar i doncs va haber un bum de nedons)!!
TIPUS DE PIRAMIDE (I)!
1. POBLACIÓ JOVE O PROGRASSIVA!

- Piramide amb base ampe i vertex!
- Poblacions joves amb elevada taxa de natalitat!
- Esperança devida cuta i elevada motalitat!
- Morfologia tipica de paisos en vies de 

desenvlupament!
TAULA Simetrica, pais en vies de desenvolupament!
Taula 2 : natalitat alta, vertex mes ple , i bastant 
simetrica i equilibrada 



2. POBLACIÓ ESTACIONATIA O INTERMÉDIA!
- Piramide amb l'amplada de baseque 

disminueix molt lentament!
- Igualtat entre generacions joves i adultes!
- Creixament natural baix!
- Població que tendeix al envelliment !!!!!!!!!

3. POBLACIÓ ENVELLIDA O REGRESSIVA!
- Piramide amb base estreta, edats madures 

ple i vertex ample!
- Poblacions amb un mercat procés 

d'envelliment!
- La població predominant es la de les mitjanes 

de la vida!
- Baixa taxa de natalitat i mortalitat !
- Morfologia de paisos desenvolupats!
- taula repunta natalitat, supervivencia elevada  !!

QUE CAL MIRAR EN UNA PIRAMIDE DE 
POBLACIÓ!
• La piràmide representa l'estat de l'estructura d;una 

població en un moment donat, també permet 
interpretar en els detalls del traç algunes possibles 
Causes d’aquesta situació i preveure’n l’evolució.!

• Cal conèixer el país i any que representa!
• Donar resposta a les irregularitats del seu perfil (entrades i sortides, osques), indiquen canvis 

demogràfics !

!
COMPARACIÓ ( EN UN . TEORIC FUTUR)!
- Imprimir segon power: diapos 25 - 36)  



ÍNDEX DEMOGRÀFICS: MORTALITAT!!
ÍNDEX DEMOGRÀFICS!
• TAXA (tasa, rate, taux): Relació aritmètica entre un 

flux d’esdeveniments produïts en un període de 
temps concret i la població de referència!
- es solen multiplicar x1000!

• 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!
• PROPORCIÓ: És la relació aritmètica entre una part de la població i la població total 

considerada. És una estadística entre “stocks”!
• RAÓ (ratio):  És la relació per quocient de dues entitats numèriques que poden ser 

complementàries o no.!!
ÍNDEX ÚTILS EN SANITAT!
• TAXA BRUTA DE MORTALITAT A BARCELONA 2010!

- (Nº de defuncions a bcn 2010/ població a bcn 1 de juiol) x 1000!!
• TAXA BRUTA DE NATALITAT CATALUNYA 2010!

- (Nº de nascuts vius a catalunya 2010 / població catalunya juliol 2010) x1000!!
• TAXA DE MORTALITAT PER UNA CAUSA ( LLOC I TEMPS)!

- (Nº de defuncions de cancer colon / població lloc i any ) x 10n !!
• TAXA MORTALITAT PROPORCIONAL PER CAUSA !

- (Nº defuncions de cancer colon / nº de defuncions totals) x 100!!
• TAXA DE LETALITAT D'UNA MALATIA !

- (Nºde defuncions casos de malaltia en 1 any/ nº totals de casos  malaltia en 1any) x10 n !
- Mortalitat no es igual a letalitat  !!

• TAXA MORTALITAT INFANTIL: Mortalitat que es produeix en el primer any de vida!
- (Nºmorts < 1 any / nº nascuts vius) x 1000!!

• TAXA DE MORTALITAT NEONATAL!
- (Nº defuncions < 28 dies / nº nascuts vius) x 1000!!

• TAXA DE MORTALITAT NEONATAL PRECOÇ!
- (Nº defuncions < 7 dies / nº nascuts vius ) x1000!!

• TAXA DE MORTALITAT NEONATAL TARDANA!
- (Nº defuncions entre 7 i 28 dies/ nº nascuts vius) 

x1000!!
• TAXA MORTALITA POSTNEONATAL!

- (Nº de defuncions des del dia 28 fins al any/ nº 
nascuts vius ) x1000!!

• TAXA MORTAITA PERINATAL ( TMP)  :Període 
perinatal, Des dels 180 dies de gestació al 6è dia 
postpart!
- (Morts < 7 dies + nascuts morts / nº nascuts vius i 

morts) x 1000!!

FETS I FENÒMENS DEMOGRÀFICS!
• Naixaments --> natalitat +fecunditat!
• Matrimonis --> Nupcicitat !
• Defuncions --> Mortalitat!
• Migracions --> Mobilitat 



!!!!
!!!!!!!!

ÍNDEX DEMOGRÀFICS: NATALITAT I FECUNDITAT!
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”!!
• TAXA NATALITAT: naixaments en un any!

- (Nascuts vius / població 1 juiol) x 1000!!
• TAXA FECUNDITAT: Nombre de nascuts vius en relació a la població femenina susceptible de 

procrear!
- (Nº nascuts vius / nº de dones entre 15 - 49 anys ) x 1000!!

• ÍNDEX CONJUNTURAL DE FECUNDITAT:!
- És el 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.!!

TEORIES DECENS 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!!

NUPCALITAT /MATRMONIALITAT!
Matrimonis com a expressió de l'impuls demogràfic!

• TAXA DE NUCIALITAT:!
- (Nº de matrimonis en un any / població total en un any ) x 10n!!

• TAXA DE MATRIMONILITAT: !
- (Nºde matrimonis en un any / persones maridables de 15 anys o més) x 10n!!!

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.



ESTANDARITZACIÓ DE TAXES!!
METODE DIRECTE!
• La estandarització de taxes , es mètode útil per poder comparar taxes, generalment de 

mortalitat, eliminant la influència de la distribució dels efectius per edats.!
•  Controla factors de confusió!!

RAONAMENT PER FER UNA ESTANDARITZACIÓ DIRECTA DE DUES POBLACIONS!
• Amb les taxes de mortalitat per edats que es produeixen a la població A, o sigui amb el risc de 

morir de la població A, si tingués l’estructura de la població tipus, què passaria ? (Quin nombre 
de morts podríem esperar?)!

•  Fer el mateix amb la població B!
•  Comparar els resultats 



POBLACIÓ DEL MON!!
PAUL EHRLICH:!

• Quatre greus problemes!
- Explosió demogràfica als paisos del 

tercer mon!
- Invasió immigratoria!
- Implossió població dels paiso del 

nord (rics)!
- NO sustenibilitat del planeta!!!!!



!!!!



MIGRACIÓ!
• S'enten per migració el canvi de residencia!
• Implica “precarietat”!
• Altera tant l’estructura com la distribució de la població en el lloc d’origen i en el lloc de 

recepció!!
CARACTERISTIQUES DE MIGRACIÓ!

• Durada: molt variable. Determina la integració!
- Integració fins on?Dret a ser diferent ( problemes amb l'adaptació,tant en religio, cultura 

i menjar)!
- Camp sanitari: aspecte cultural!

• Distancia: interiors, internacionals ( cumunitaris i extracomunitaris)!
- Distancia condiciona diferencia cultural i percepció salut, malaltia i mort!

• Causes: Econòmiques, conflictes bèllics, catàstrofes meteorològiques i geològiques,..!
• Grau de llibertat: Condicions sota les quals els individus prenen la decisió d’emigrar.!!

POBLEMES SOCIO-CULTURALS DELS IMMIGRANTS!
• Desarrelament del lloc d'origen!
• Xoc cultural:!

- La llengua !
- Canvis d;estil de vida, ritme, horaris, capacitació tecnica!
- Atur i baix nivell de renda: dona, titulacióuniversitaries i 1/3 analfabetisme!
- Habitatge: cercle tancat!!

LA SALUT DELS IMMIGANTS!
• Més joves que els autòctons , i no són considerats com a gup de risc!
•  Les desigualtats sòcio-econòmiques generen desigualtats de salut.!
•  Mala salut autopercebuda.!
• Utilització xarxa sanitària pública i urgències.!
• Motius de consulta i hospitalització es relacionen amb l’ús propi de la població jove.!
• Menys participació en programes preventius i acompliment de les pautes terapèutiques.!
• Mala salut autopercebuda!
• Utilització xarxa sanitaria pública i urgències--> major freuencia!

- Demandes socials!
- Més quadres bandals!
- !!

DIFERENCIES DE SALUT IMMIGRANTS VS AUTOCTONS!
• Més somatitzacions iclínica de simptomatologia mal definida com a expressió de problemes 

de salut mental!
• Més accidents de treball.!
• Salut infantil: pitjor salut dental, incorrecta 

o incompleta vacunació.!
• Malalties infeccioses: !

- Incidència de tuberculosi que es 
manté o augmenta.!

- Infecció per virus HIV. Supervivència 
de la sida menor!!



!!



ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ!
• “Augment de percentatge de vells(persones >de 65 anys) respecte a la població total”!
• Població envellida: +10% de la població total són vells (societats industrialitzades: 12-20%)!
• Tendència mundial!
• L’OMS: Programa: L’envelliment i la salut!!

EFECTES DE L'ENVELLIMENT!
• Augmetn de la raó de dependencia :!
- (N.PERSONES > 64 ANYS + N.PERSONES < 16 ANYS)/ N.PERSONES 16-64 ANYS!!

• Increment de la demanda sanitària!
• Necessitat creixent de centres sòciosanitaris!
• Increment de costos en medicació!
• Demanda de personal sanitari especialitzat!!!

ESPERANÇA DE VIDA!
• “Nombre mitjà d’anys que pot aspirar a viure una persona en néixer si es mantinguessin les 

condicions de mortalitat per edat que s’observen en un any en concret”!
• Tenint en compte la taula de mortalitat!
• Es construeix a partir d’una cohort estacionària de 100 000 persones!!!

ANYS POTENCIALS DE VIDA PERDUTS!
• Té en compte els anys que una persona 

deixa de viure si mor a una edat que no és 
l’ “habitual” de defunció fixada teòricament 
per a aquest collectiu!!

ESPERAÇA DE VIDA SENSE INCAPACITATS !
•  És el temps de vida sense incapacitats 

que les persones d’una edat determinada 
(any x), poden aspirar a viure si les 
condicions de mortalitat i d’incapacitat 
d’aquell moment no canvien en el futur!!!!



!


