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1 Línia de recerca

La Població i el Sistema Urbà: dinàmica, diversitat i desigualtat.

2 Sublínia de recerca

Característiques demogràfiques de Catalunya i Espanya

3 Escala de Treball

Catalunya i Espanya

4 Propostes per als Treballs de Recerca

Població i migracions a Catalunya
La segona residència al Camp de Tarragona i característiques de la població residencial..
Salou: població estacional o població residencial.

5 Competències Generals del Batxillerat

• La competència comunicativa.
• La competència en la gestió i tractament de la informació.
• La competència en recerca.
• La competència digital .
• La competència en coneixement i interacció amb el món.

6 Competències Específiques de la Geografia

• La competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
• La competència en l'anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques.
• La competència social i cívica.
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7 Introducció 

L'anàlisi  demogràfica  és  un  mètode  d'observació  crítica  del  procés  demogràfic  que 
esdevé a Catalunya i Espanya

El procés demogràfic és la transformació d'una societat. Un transformació de la seva 
estructura i la tipologia: 

• tipifica la població ( les persones en funció del nombre, genere, tipologia d'edats,...), 
• tipifica la població en funció de l'activitat econòmica (població activa, taxa  d'activitat, 

sectors professionals) i
• tipifica la població com a grup social (societat, classe social, els rols social, exclusió i 

inclusió social, família, participació ciutadana.)

L'anàlisi demogràfica en conjunt amb altres metodologies permet establir la projecció 
de la població estudiada en el context econòmic i social.
Així permet a organismes i administracions fer polítiques demogràfiques.



Fitxa 4.3.:Característiques demogràfiques de Catalunya i Espanya.                                                     3  

8 Objectius de la Línia de Recerca

 L'alumnat  ha  de  conèixer  i  treballar  les  variables  de  la  tipificació  de  la  població  d'una 
societat  i  de  la  seva  evolució  demogràfica  a  nivell  regional.  Saber  comparar  aquestes 
variables entre diferents regions o les diferències en la mateixa regió. A més de relacionar-
les amb paràmetres econòmics i socials que fonamenten polítiques demogràfiques. 

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

 Identificar els grups de treball i recerca en demografia en l'àmbit de Catalunya i de 
l'Estat Espanyol.

 Identificar les polítiques comunitàries i nacionals de gestió de les necessitats socials en 
base als estudis demogràfics.


 Identificar, conèixer i manipular bases de dades dels organismes estadístics d'Espanya i 

Catalunya

 Identificar,conèixer i interpretar les polítiques demogràfiques: causes que les motiven i 
conseqüències.

 Treballar els índex i variables més rellevants en la tipificació de la població : nombre, 
nombre per sexes, distribució per grups d'edat, índex de joventut, índex d'envelliment, 
natalitat, mortalitat, índex de reemplaç  i esperança de vida.

 Treballar  els  índex  i  variables   més  rellevants  en  la  tipificació  de  les  activitats 
econòmiques de les societats, els ingressos, les despeses, l'endeutament, l'ocupació,...

 Treballar els índex més rellevants en la tipificació de la immigració: taxa d'immigració 
neta, taxa d'ocupació i taxa d'ocupació juvenil.

 Treballar  els  indicadors  i  variables  econòmiques  que  tipifiquen  la  solvència  de  la 
població,acumulació  de  riqueses  i  grau  d'endeutament.  Així  com  els  variables 
macroeconòmiques regionals.

 Treballar els aspectes sociològics i socialitzants de la població: rols socials, controls 
ètnics, la dependència, la família monoparental, l'envelliment, la protecció social.
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10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca

10.1 Informació General:

Centre d'Estudis Demogràfics
[http://www.ced.uab.es/index.php?module=pagesetter&tid=13&filter=categoria:eq:63  ]  

Centre de recerca en demografia. L'enllaç porta a una relació de centres d'investigació 
en demografia  al territori espanyol.
[http://www.ced.uab.es/index.php?module=pagesetter&tid=13&filter=categoria:eq:79]
Aquest  altre  enllaç  conté  la  relació  de  productors  d'estadístiques  demogràfiques  al 
territori espanyol.
[http://www.ced.uab.es/index.php?
module=bancdedades&func=piramidesAnteriorsCatalunya&any=2001]
Disposen d'un banc de dades consultable online sobre evolució de la població en l'àmbit 
espanyol i català.

Generalitat de Catalunya/Cercador Gencat
,http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/index.jsp

Espai de recerca del document que publica la Generalitat

Generalitat/Direcció General de Joventut/ Observatori Català de la Joventut
www.gencat.cat/joventut/observatori/     
Organisme que proporciona informes i estadístics sobre la població catalana.

Departament d'empresa i Ocupació/Observatori d'empresa i ocupació.
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.c111de5e5ad359c498740d63b0c0e1a0/?
vgnextoid=a48c353015ae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a48c353015ae7310Vg
nVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Proporciona informació sobre els joves, els immigrants i els discapacitats amb el món 
laboral. En fa un retrat dels col·lectius en relació a la societat catalana.

10.2 Bases de Dades

IDESCAT
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=32

Recull d'indicadors demogràfics, projeccions de població,  estructura i evolució de la 
població. Estructura de població per grups d'edat i sexe, indicadors de natalitat, taxa de 
fecunditat, indicadors de mortalitat.

IDESCAT: Anuari estadístic/Població
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&lang=es

Base de dades de població a nivell autonòmic, provincial i local. Es troben índex com 
nombre de població, població per trams i municipis,densitat de població, projeccions de 
població, població estrangera, i altres.

http://www.ced.uab.es/index.php?module=pagesetter&tid=13&filter=categoria:eq:63
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&lang=es
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=32
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.c111de5e5ad359c498740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a48c353015ae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a48c353015ae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.c111de5e5ad359c498740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a48c353015ae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a48c353015ae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.c111de5e5ad359c498740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a48c353015ae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a48c353015ae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.cat/joventut/observatori/
http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/index.jsp
http://www.ced.uab.es/index.php?module=bancdedades&func=piramidesAnteriorsCatalunya&any=2001
http://www.ced.uab.es/index.php?module=bancdedades&func=piramidesAnteriorsCatalunya&any=2001
http://www.ced.uab.es/index.php?module=pagesetter&tid=13&filter=categoria:eq:79
http://www.ced.uab.es/index.php?module=pagesetter&tid=13&filter=categoria:eq:63
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IDESCAT/Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?
TC=6&V0=4&CTX=B&ALLINFO=TRUE&V1=3&VOK=Confirmar

Es  poden  obtenir  estadístics  a  nivell  de  municipi  i  del  Camp  de  Tarragona.  La 
informació  està  agrupada  en  estadístiques  de  població,econòmiques,socials   i  de 
territori.

IDESCAT/altres webs
http://www.idescat.cat/cat/idescat/altreswebs/

Relació  d'altres  organismes  que  proporcionen  bases  de  dades  estadístiques  i  estudis 
( d'opinió, de població, barems,..).

Panel de les Desigualtats Socials a Catalunya(PaD).
http://www.obdesigualtats.cat/

Web de la Fundació Jaume Bofill sobre estadística longitudinal de les transformacions 
social,  familiars,  econòmiques i  immigratòries de la societat  catalana.  Disposa d'una 
publicació anual que fa un retrat de la societat catalana.

Diputació de Barcelona. Programa Hermes.
L’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
http://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEYQFjAF&url=http%3A%2F
%2Fwww.diba.es%2Fdocuments
%2F553295%2F8729220%2FDossier.pdf&ei=nxH9UOPEOo2FhQew7oHIBA&usg=AFQjCNEX4o
8G0VZ7ZzJNAgTV4X_xHTLw-g&bvm=bv.41248874,d.ZG4&cad=rja

L’enquesta  recull principalment informació sobre la renda i la situació econòmica de les 
llars, així com sobre d’altres aspectes que permeten l’anàlisi de les dinàmiques socials i 
territorials  a  Catalunya.  En  l'apartat  de   Metodologia  para  los  Indicadores. 
proporciona un document que sintetitza els indicadors proposats en l'enquesta i defineix 
el seu càlcul., amés de la font on obté les dades
http://www.google.es/url.?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.diba.es%2Fhg2%2FMETOD_2009.pdf&ei=-
hL9UJrqFIaFhQefv4CgBw&usg=AFQjCNF6ZOqmhOHbCnE8F6PcDvaRy9XbaQ&bvm=bv.4124
8874,d.ZG4

INE
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp269&file=inebase&L=0

Instituto Nacional de Estadística és l'organisme que gestiona la informació demogràfica 
a Espanya. En aquesta plana fa estimacions i projeccions a curt plaç.

Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?
estado=listado&documento=&idioma=ES&tipo=CH&anyo=2012

Publiquen documentació en relació a la immigració , el capital humà i l'evolució de la 
població en el context econòmic espanyol ( i Valencià). 

http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=listado&documento=&idioma=ES&tipo=CH&anyo=2012
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=listado&documento=&idioma=ES&tipo=CH&anyo=2012
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp269&file=inebase&L=0
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://www.diba.es/hg2/METOD_2009.pdf&ei=-hL9UJrqFIaFhQefv4CgBw&usg=AFQjCNF6ZOqmhOHbCnE8F6PcDvaRy9XbaQ&bvm=bv.41248874,d.ZG4
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://www.diba.es/hg2/METOD_2009.pdf&ei=-hL9UJrqFIaFhQefv4CgBw&usg=AFQjCNF6ZOqmhOHbCnE8F6PcDvaRy9XbaQ&bvm=bv.41248874,d.ZG4
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://www.diba.es/hg2/METOD_2009.pdf&ei=-hL9UJrqFIaFhQefv4CgBw&usg=AFQjCNF6ZOqmhOHbCnE8F6PcDvaRy9XbaQ&bvm=bv.41248874,d.ZG4
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.diba.es%2Fdocuments%2F553295%2F8729220%2FDossier.pdf&ei=nxH9UOPEOo2FhQew7oHIBA&usg=AFQjCNEX4o8G0VZ7ZzJNAgTV4X_xHTLw-g&bvm=bv.41248874,d.ZG4&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.diba.es%2Fdocuments%2F553295%2F8729220%2FDossier.pdf&ei=nxH9UOPEOo2FhQew7oHIBA&usg=AFQjCNEX4o8G0VZ7ZzJNAgTV4X_xHTLw-g&bvm=bv.41248874,d.ZG4&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.diba.es%2Fdocuments%2F553295%2F8729220%2FDossier.pdf&ei=nxH9UOPEOo2FhQew7oHIBA&usg=AFQjCNEX4o8G0VZ7ZzJNAgTV4X_xHTLw-g&bvm=bv.41248874,d.ZG4&cad=rja
http://www.obdesigualtats.cat/
http://www.idescat.cat/cat/idescat/altreswebs/
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=4&CTX=B&ALLINFO=TRUE&V1=3&VOK=Confirmar
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=4&CTX=B&ALLINFO=TRUE&V1=3&VOK=Confirmar
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CORDIS:  Community  research  and  development  information  service.European 
Comission
http://cordis.europa.eu/catalonia/rdi-key_en.htm  l  

Web de la Comissió Europea que proporciona els habituals indicadors de comparació 
entre regions emprats per la Unió Europea.

10.3 Blogs

Apuntes de Población
[http://apuntesdedemografia.wordpress.com/polpob/]

Dinàmic  bloc  de  demografia  d'un  dels  investigadors  del  CSIC  que  proporciona 
metodologia  estadística  en  Demografia.  Aporta  novetats  constant  en  el  camp  de  la 
recerca en els estudis demogràfics de població.

El Perfil de la Ciutat. Indicadors de la qualitat de vida de les ciutats.
http://elperfildelaciutat.wordpress.com/
Web que proporciona metodologies i indicadors tècnics per a mesurar la qualitat de vida 
i benestar de les ciutats i dels seus ciutadans. 

Economy Weblog
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2009/01/el_envejecimein.php
És un blog d'opinió econòmica que relaciona l'evolució demogràfica amb aspectes com 
les  pensions,  la  jubilació,  l'envelliment,  taxa  de  dependència,  grups  d'edat  i  la 
productivitat.
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11 Instruments

Atlas Nacional de España

http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/

Visor interactiu de mapes editats per IGN. 

Permet fer elaboració de mapes per temàtiques la direcció :http://www2.ign.es/siane/Principal.do

Atles del Turisme a Catalunya
www.atlesturisme  catalunya  .cat/  

http://www.atlesturismecatalunya.cat/
http://www.atlesturismecatalunya.cat/
http://www.atlesturismecatalunya.cat/
http://www.atlesturismecatalunya.cat/
http://www.atlesturismecatalunya.cat/
http://www2.ign.es/siane/Principal.do
http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/
http://dx.doi.org/10.1787/9789264089006-en
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12 Metodologia

• Identificar els grups de treball i recerca en demografia en l'àmbit de Catalunya i 
de l'Estat Espanyol.

Es recerca en aquells grups d'investigació o divulgació en dinàmica i distribució de la 
població  a  Catalunya  (  i  Espanya)  com  el  Centre  d'Estudis  Demogràfics que 
proporcionen bases  de  dades  o  estudis  de  demografia  i  distribució  de  la  població 
catalana o espanyola. També poden ser organismes estrangers com els de la Comissió 
Europea.
També s'han de consultar els actors locals com l'Ajuntament, el  Consell Comarcal, 
caixes i bancs, la Diputació, i partits polítics locals, associacions de veïns o cambres 
de la propietat urbana.

Identificar les polítiques comunitàries i nacionals de gestió de les necessitats socials en 
base als estudis demogràfics.
S'identifica en els organismes anteriors mencions a voluntats polítiques o inversions en 
determinades matèries dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya o organismes. 
Especialment s'ha de consultar.
Especialment en el cas dels Ajuntaments, les regidories de política social, habitatge i 
planificació urbana. Tenen informació sobre la població local, les tipologies socials i 
l'habitatge.

• Identificar,  conèixer  i  manipular  bases  de  dades  dels  organismes  estadístics 
d'Espanya i Catalunya.

IDESCAT és el principal distribueix les dades a nivell Català i municipal. Les dades es 
poden baixar en formal excel.
Consulteu el  document de la Diputació de Barcelona  del Programa Hermes sobre 
metodologia disponible en www.  diba  .es/hg2/METOD_2009.pdf  .  Indicat en la bibliografia 
per que presenta els indicadors de població i les fonts on obtenir-les.
Aquestes dades han de ser agrupades en un mateix  període de temps.
La Generalitat disposa d'Observatoris  que fan publicacions en demografia esbiaixada 
per  temes  com  l'habitatge,  la  immigració,  el  mercat  de  treball,  assistència 
sanitària,...Consulteu les fonts d'informació proposades.

 
• Identificar,conèixer  i  interpretar  les  polítiques  demogràfiques:  causes  que  les 

motiven i conseqüències.
Per desenvolupar  aquest objectiu es consulta als Ajuntaments,Consells Comarcals i 
Generalitat. 
La consulta pot estar orientada a l'habitatge, la integració de la població nouvinguda, 
la  gestió  de la  població amb necessitats  especials  (  veure el  panel de la Fundació 
Jaume Bofill),el capítol de polítiques per joves ( necessitats d'habitatge, emancipació i 
estudis), les polítiques de reinserció laboral i d'ocupació d'espai en despoblament i les 
necessitats de la gent gran.

• Treballar els  índex i  variables més rellevants en la tipificació de la  població : 
nombre, nombre per sexes, distribució per grups d'edat, índex de joventut, índex 

http://www.diba.es/hg2/METOD_2009.pdf
http://www.diba.es/hg2/METOD_2009.pdf
http://www.diba.es/hg2/METOD_2009.pdf
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d'envelliment, natalitat, mortalitat, índex de reemplaç  i esperança de vida.
Per desenvolupar aquests objectiu s'ha de consultar el document BBVA.(2008).  La 
población  de  Tarragona.  Cuadernos  de  Población.  Fundación  BBVA. 
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/cuadernos/fichacuaderno/index.jsp?
codigo=344.
En el document anterior es fa un recull dels índex principals emprats en demografia a 
més  dina acurada presentació i  organització  de la  informació.  És  un document  de 
referència.
En el cas d'un  treball de recerca a escala menor de comarca o municipis de menys de 
2000 habitants, la disponibilitat de bases de dades, dades i que les anteriors estiguin 
actualitzades decreix. Per tant l'elaboració dels índex anteriors pot estar motivada per 
enquestes de població.

Treballar  els  índex  i  variables   més  rellevants  en  la  tipificació  de  les  activitats 
econòmiques de les societats, els ingressos, les despeses, l'endeutament, l'ocupació,...
Per  desenvolupar  aquests  objectiu  s'ha  de  consultar  la  web  del  IDESCAT en  els 
apartats de  :
Economia/Macromagnituds
Consum i Economia de les Llars/Informació Estructural/Demografia i Qualitat de vida.
Economia/Indicadors de la Unió Europea.
Societat/Treball/Demografia i Qualitat de vida

• Treballar  els  índex  més  rellevants  en  la  tipificació  de  la  immigració:  taxa 
d'immigració neta, taxa d'ocupació i taxa d'ocupació juvenil.
Per  al  càlcul  dels  índex  consulteu  la  metodologia  de  la  Diputació  de  Barcelona 
indicada en la bibliografia.
Per a l'obtenció de dades s'ha de consultar la web del IDESCAT en els apartats de:
Anuari estadístic de Catalunya/Població/Moviment Migratori

• Treballar els indicadors i variables econòmiques que tipifiquen la solvència de la 
població,acumulació  de  riqueses  i  grau d'endeutament.  Així  com els  variables 
macroeconòmiques regionals

Consulteu la Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de IDESCAT.
També  la  Encueta  de  Presupuestos  Familiares  2010.Bienestar 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p458/modulo/2010/&file=pcaxis

• Treballar  els  aspectes  sociològics  i  socialitzants  de  la  població:  rols  socials, 
controls  ètnics,  la  dependència,  la  família  monoparental,  l'envelliment,  la 
protecció social.
La millor referència és el Panell de les Desigualtats de la Fundació de la Fundació 
Bofill. El que s fa és tipificar la societat en la dimensió qualitativa.

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p458/modulo/2010/&file=pcaxis
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=29
http://www.idescat.cat/cat/societat/soctreball.html
http://www.idescat.cat/cat/economia/ecotreball.html
http://www.idescat.cat/cat/economia/ecoconsum.html
http://www.idescat.cat/cat/economia/ecomacro.html
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/cuadernos/fichacuaderno/index.jsp?codigo=344
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/cuadernos/fichacuaderno/index.jsp?codigo=344
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